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1 SAMENVATTING & EXECUTIVE SUMMARY 

1.1 Samenvatting 

1.1.1 Het project 

Het project richtte zich op Nederlandse Verpakkingsdrukkerijen met als productietechnieken 

verpakkingsdiepdruk, flexografie en verwante lakkeer- en lamineeractiviteiten. Het was 

beperkt tot bedrijven met een oplosmiddelgebruik van meer dan 150 ton per jaar. Al deze 

bedrijven zijn uitgerust met een naverbrander. De resterende schoorsteenemissies zijn klein. 

De diffuse emissies kunnen echter aanzienlijk zijn. 

Het meten van de diffuse emissies in deze bedrijven is moeilijk. De methode die wordt 

beschreven in Bijlage III van de Oplosmiddelrichtlijn werkt niet in deze bedrijven. Dit komt 

door de grote fout die onvermijdelijk gemaakt kan worden bij het meten van de jaarlijkse 

oplosmiddelvracht in de afgassen. Waar bijvoorbeeld de werkelijke diffuse emissies ca 20% 

van het oplosmiddelgebruik bedragen kan het resultaat van de in de oplosmiddelrichtlijn 

voorgestelde methode ergens tussen de 0 en 40% bedragen. (Voor een verdere uitwerking zie 

deel II van dit rapport § 1.2) 

Een alternatieve meetmethode is door Sitmae Consultancy BV in 2002 ontwikkeld in 

opdracht van het Vlaamse milieuministerie (AMINAL). Van deze methode is bekend dat deze 

werkt, maar er bestond weinig praktische ervaring mee en vereenvoudiging leek mogelijk. 

Het project bestond uit: 

1. Onderzoek naar concrete emissiebeperkende maatregelen. 

2. Onderzoek naar de haalbaarheid van een maximale emissie van 10% van de input. 

3. Het in de praktijk testen en waar nodig aanvullen en verbeteren van de Vlaamse 

meetmethode. 

4. Ondersteuning van Nederlandse verpakkingsdrukkerijen die meer dan 150 ton 

oplosmiddelen per jaar gebruiken bij het bepalen en beperken van de diffuse emissies. 

5. Het schatten van de totale omvang van de diffuse emissies van de Nederlandse 

verpakkingsdrukkerijen die meer dan 150 ton oplosmiddelen per jaar gebruiken. 

1.1.2 Verminderen van diffuse emissies 

In totaal worden 29 verschillende emissiebronnen onderscheiden. Deze omvatten niet alleen 

bronnen van diffuse emissies maar ook sommige bronnen voor afgasemissies. Onderscheid 

wordt gemaakt tussen vier groepen van emissiebronnen: productie (P), naverbrander (N), 

Schoonmaakafdeling (S) en inktkeuken (I). 

De Onderstaande tabel geeft, voor de meeste bronnen, een mogelijke grootte van de emissie, 

reductiemaatregelen en de mogelijke emissie na uitvoering van de maatregelen. 

NB: 
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• ‘Mogelijke emissie’ geeft een indruk van de orde van grootte van de emissie. Deze is 

uitgedrukt als percentage van het oplosmiddelgebruik van het bedrijf. In de praktijk 

kunnen de werkelijke emissies fors variëren. 

• ‘-’ betekent dat er geen mogelijke emissie kan worden gegeven. Emissies uit bronnen 

zoals ‘Storing bypass van de drogers’ of ‘Oplosmiddel in waterige producten’ variëren 

uiteraard sterk van bedrijf tot bedrijf. 

• ‘Gering’ wil zeggen dat het totaal van alle emissies die ‘gering’ zijn minder kan bedragen 

dan 1% van het oplosmiddelgebruik van het bedrijf. 

• ‘Nihil’ wil zeggen dat de emissie nul is of een orde van grootte kleiner dan de ‘geringe’ 

emissies. Het totaal van de emissies die ‘nihil’ zijn, is kleiner dan de foutmarge bij de 

bepaling van de grotere emissies. 

• Waar de woorden ‘inkt’ en ‘pers’ worden gebruikt wordt ook bedoeld ‘lak en lijm’ 

respectievelijk ‘lakkeer- en lamineermachine’. 

Afd. Activiteit cq Bron Mogelijke 

emissie 

Reductiemaatregelen Na reductie 

P Verdamping uit inktwerk 5,0% 1. Afdekken inktwerk 

2. Toepassen kamerrakels 

3. Inkapselen drukwerk 

4. Toepassen lijmen met minder 

oplosmiddel 

5. Bodemafzuiging geïntegreerd met 

droogluchtaanvoer 

6. Afvoer bodem of randafzuiging 

naar naverbrander 

2,5% 

 Verdamping uit open 

pompbakken 

gering Geen gering 

 Overdruk in drogers, lekkende 

drogers 

- Goed onderhoud, juiste bediening, 

periodieke controles 

nihil 

 Storing bypass van de drogers 

(drooglucht naar buiten i.p.v. 

naar naverbrander) 

- Prioriteit geven, voldoende 

onderhoud, correcte bediening, 

instructie handmatige bediening 

indien mogelijk, periodieke 

controles, snelle reparatie. 

nihil 

 Drooglucht van persen die wel 

met inkt zijn gevuld maar nog 

niet drukken 

nihil Geen nihil 

 Drooglucht van persen die op 

minimale snelheid draaien 

(Tornen) 

0,1% Geen 0,1% 

 Drooglucht van persen tijdens 

storingen aan de machines 

gering  gering 
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Afd. Activiteit cq Bron Mogelijke 

emissie 

Reductiemaatregelen Na reductie 

 Drooglucht van persen tijdens 

kleur maken (30 à 60 m/min) 

3%-8% Bypass automatisch sluiten bij lagere 

snelheid.. 

nihil 

 Vloeren reinigen 1,0% 1. Preventie en 

2. Gebruik luiwagen of  

3. Gebruik minder vluchtige 

middelen 

gering 

 Verdamping uit open vaten nihil Zoveel mogelijk gesloten houden nihil 

 Restoplosmiddel in 

voedselverpakkingen 

gering Geen gering 

 Restoplosmiddel in niet-

voedselverpakkingen 

3 tot 10% Verbeteren droging gering 

N Restemissies naverbrander 0,5%-1,5% (Kan toenemen als meer stromen op 

de naverbrander worden aangesloten) 

0,5%-1,5% 

 Storing naverbrander waardoor 

de afgassen naar buiten worden 

afgevoerd. 

- 

(0,4% van 

input per 

dag) 

1. Prioriteit geven, voldoende 

onderhoud, correcte bediening, 

snelle reparatie. 

2. Uitrusten met computer-

technieken, verbinden met 

leverancier 

nihil 

 Het gebruik van oplosmiddelen 

op machines die niet zijn 

aangesloten op de naverbrander 

- 1. Afzien van oplosmiddelhoudende 

productie op deze machines. 

2. Alsnog aansluiten op tijden dat 

naverbrander capaciteit over 

heeft. 

nihil 

 Het gebruik van oplosmiddelen 

in drogers die niet zijn 

aangesloten op de naverbrander 

- Alsnog aansluiten op tijden dat 

naverbrander capaciteit over heeft. 

nihil 

 Oplosmiddel in waterige 

producten (inkten bevatten ca 

5% oplosmiddel, lakken en 

lijmen kunnen geheel 

oplosmiddelvrij zijn) 

- Gebruik waterige producten met zo 

weinig mogelijk oplosmiddel.  

- 

S Droogproces en ventilatie in  

automatische wasmachine 

oplosmiddelen 

5% 1. Ventilatie naar naverbrander 

2. Gebruik niet vluchtige 

oplosmiddelen 

nihil 
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Afd. Activiteit cq Bron Mogelijke 

emissie 

Reductiemaatregelen Na reductie 

 Verdamping van oplosmiddelen 

bij handmatige schoonmaak  

1% 1. Voorkomen van onnodige 

verdamping 

2. Voorkomen van ‘nawassen’ 

3. Zoveel mogelijk gebruik maken 

van de automatische wasmachines 

4. Zoveel mogelijk gebruik maken 

van niet-vluchtige oplosmiddelen 

5. Voorkom in de drukkerij zoveel 

mogelijk verontreinigingen van 

voorwerpen die niet machinaal 

gewassen kunnen worden 

6. Dieptereiniging walsen en 

cilinders m.b.v. methoden zonder 

vluchtige oplosmiddelen 

0,5% 

 Nawassen Inclusief Zie 'Handmatig schoonmaken' inclusief 

 Verdamping van oplosmiddelen 

bij gebruik andere apparaten dan 

automatische wasmachines 

inclusief Zie 'Handmatig schoonmaken' inclusief 

 Vloeren reinigen inclusief 1. Preventie 

2. Gebruik luiwagen 

3. Gebruik minder vluchtige 

middelen 

inclusief 

 Verdamping uit open vaten 

(oplosmiddel, afval, etc) 

inclusief Gesloten houden inclusief 

I Verdamping bij het mengen van 

inkt 

gering Automatische systemen, vaten dicht 

bij nozzles, na vullen vaten snel 

sluiten 

gering 

 Verdamping bij het maken van 

kleurproeven 

nihil Geen nihil 

 Vloeren reinigen en overige 

schoonmaak 

1% 1. Preventie en 

2. Gebruik luiwagen of  

3. Gebruik minder vluchtige 

middelen 

0,5% 

 Dampverlies tanks nihil geen nihil 

 Verdamping uit open vaten gering Gesloten houden gering 

 

De emissies die worden veroorzaakt door defecten aan drogers, bypasses of de naverbrander 

kunnen aanzienlijk zijn. Hetzelfde geldt voor de emissies van machines en drogers die niet op 

de naverbrander zijn aangesloten en de oplosmiddelinhoud van waterige inkten. Voor deze 

bronnen is hierboven geen ‘mogelijke emissie’ gegeven, maar de emissie uit deze bronnen 

kan gemakkelijk enkele procenten van het jaarlijks oplosmiddelgebruik bedragen. 



DIFFUSE EMISSIES DEEL 1 

(EINDRAPPORT DD 11 NOVEMBER ‘05) 

 

 © ’05  Ministerie VROM & Sitmæ Consultancy bv Pag. 8 

In te zien valt dat het totaal van alle andere emissiebronnen sterk kan variëren. Als geen van 

de mogelijke reductiemaatregelen is getroffen kan dit totaal wel 25% van het jaarlijks 

oplosmiddelgebruik bedragen. Als alle mogelijk reductiemaatregelen zijn uitgevoerd kan de 

emissie beduidend onder de 10% bedragen. 

Rekening houdend met enkele procenten emissie ten gevolge van defecten en de 

oplosmiddelinhoud van waterige producten, kan de totale emissie in de meeste bedrijven 

variëren tussen de 30 en 10%. 

Om de totale emissie minder dan 10% te laten zijn moet aan de meeste van de volgende 

voorwaarden worden voldaan: 

a) Zoveel mogelijk voorkomen van defecten aan naverbrander, bypasses, drogers etc. 

b) Drooglucht automatisch naar de naverbrander zenden voordat de perssnelheid voor het 

kleurmaken wordt bereikt. 

c) De ventilatie van automatische wasmachines aasluiten op de naverbrander 

d) Vermindering van de emissies uit inktwerken tijdens productie 

e) Voorkomen van het gebruik van oplosmiddelhoudende producten op machines die niet 

op de naverbrander zijn aangesloten  

f) Verminderen oplosmiddelretentie van drukwerk dat niet bestemd is als verpakking 

voor voedsel 

g) Verminderen van het gebruik van vluchtige oplosmiddelen bij het reinigen van 

vloeren 

1.1.3 Emissiegrenswaarden 

Voor verpakkingsdrukkerijen met een naverbrander beveelt de Milieubeleidsovereenkomst 

grafische Industrie en verpakkingsdrukkerijen op dit moment aan dat een totale 

emissiegrenswaarde wordt gehanteerd van 15% van de fictieve input. De fictieve input is 

gelijk aan het werkelijk oplosmiddelgebruik plus vier maal het gewicht van de vaste stof in de 

gebruikte oplosmiddelarme of –vrije inkten, lakken en lijmen. In de toekomst zal de 

emissiegrenswaarde echter worden uitgedrukt als een percentage van de ‘referentie emissie’, 

zoals gedefinieerd in Annex II van de Oplosmiddelrichtlijn. (Referentie emissie: vier maal het 

gewicht van de gebruikte vaste stof. Meestal is in verpakkingsdrukkerijen die meer dan 150 

ton oplosmiddel per jaar gebruiken het werkelijk oplosmiddelgebruik iets hoger dan de 

referentie emissie).  

Het lage Nederlandse Nationaal Emissieplafond noodzaakt tot verdere reductie van de 

emissies. Gezien de bevindingen wordt aanbevolen de totale emissiegrenswaarde voor 

verpakkingsdrukkerijen met een oplosmiddelgebruik van meer dan 150 ton per jaar en een 

naverbrander te stellen op 10% van de referentie-emissie. Omdat voor het verminderen van de 

emissies investeringen en wijzigingen in de bedrijfsvoering nodig zijn wordt aanbevolen de 

bedrijven hiervoor voldoende tijd te geven. Voor de planning kan wellicht aansluiting worden 

gevonden bij de termijnen die voor het behalen van het nationale emissieplafond gelden. 
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Er kunnen zich omstandigheden voordoen waaronder deze grenswaarde niet gehaald kan 

worden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als op relatief brede persen kleine oppervlakken 

worden gedrukt en er weinig volvlakken met inkt, lak of lijm worden aangebracht. Net als in 

de oplosmiddelrichtlijn behoort er een ontsnappingsclausule voor deze situatie te worden 

opgenomen. Deze clausule zou kunnen worden gebaseerd op art 5.3.a en b van deze richtlijn. 

Voor verpakkingsdrukkerijen met terugwinapparatuur wordt voorgesteld de grenswaarde op 

12,5% te stellen om rekening te houden met het kleinere verwijderingsrendement van deze 

apparatuur. Voor bedrijven zonder nageschakelde techniek wordt voorgesteld de huidige 

grenswaarde van 20% te handhaven. 

Ten einde niet te hoeven voldoen aan de emissiegrenswaarden voor afgassen in de 

oplosmiddelrichtlijn zullen bedrijven het reductieschema in Annex IIb van de 

oplosmiddelrichtlijn moeten toepassen.  

1.1.4 Verbetering van de Vlaamse meetmethode 

De Vlaams meetmethode is vereenvoudigd. Ook zijn het meten en waar nodig verminderen 

van de emissies tot één project samengevoegd. Hiervoor is een handleiding ontwikkeld. Deze 

is opgenomen in Deel 2 van dit rapport. Alle mogelijk emissiebronnen liggen vast en van elke 

bron is bekend welke emissies ongeveer verwacht kunnen worden en welke emissie 

aanvaardbaar kan worden geacht. 

Voor bronnen die gering of nihil behoren te zijn is een eenvoudige controlemogelijkheid 

beschikbaar. 

Voor elk van de grotere bronnen is een schattingsmethode beschikbaar. Als deze emissie 

groter zijn dan aanvaardbaar wordt hun reductie deel van het reductieplan dat moet worden 

opgesteld om het reductieschema uit Annex IIb te kunnen toe passen. 

Nauwkeurige metingen zijn alleen nodig aan grotere bronnen als zij nader bestudeerd moeten 

worden om te weten of en hoe ze verminderd kunnen worden en of zij na vermindering groot 

blijven en de totale emissie in de buurt van de grenswaarde komen. 

Een format voor de oplosmiddelboekhouding, voor de rapportage over het schatten en meten 

van de emissies en voor het reductieplan zijn in het rapport opgenomen. 

1.1.5 Ondersteuning voor bedrijven die meer dan 150 ton oplosmiddelen per jaar 

gebruiken  

Verpakkingsdrukkerijen die meer dan 150 ton oplosmiddel per jaar gebruiken worden 

aangemoedigd hun emissie te meten en deze systematisch aan te pakken in 2004/2005. Zij 

zullen de beschikking krijgen over de rapporten van dit onderzoek en worden uitgenodigd 

voor twee workshops. In de tijd tussen de workshops zal een telefonische helpdesk ter 

beschikking zijn. 

1.1.6 Schatting van de totale emissies van verpakkingsdrukkerijen die meer dan 150 

ton oplosmiddelen per jaar gebruiken. 

Op grond van de resultaten van het onderzoek is een computermodel ontwikkeld met behulp 

waarvan de emissies van een verpakkingsdrukkerij kunnen worden geschat. Het model staat 
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ook toe de mogelijke emissie reducties te berekenen, door de bedrijfsantwoorden op de 

technische vragen te manipuleren.  

De volgende aanpak is gevolgd: 

• Aan alle Nederlandse verpakkingsdrukkerijen waarvan bekend is dat ze meer dan 150 ton 

oplosmiddel per jaar gebruiken is gevraagd de nodige informatie verschaffen. Van 10 van 

de 13 bedrijven werd bruikbare informatie ontvangen  

• Van de responderende bedrijven werden de huidige emissie berekend en uitgedrukt als 

percentage van de referentie-emissie (Referentie emissie: 4 maal het gewicht van de 

gebruikte vaste stof) 

• Voor zover van de responderende bedrijven de emissies groter waren dan 10% werd een 

tweede berekening uitgevoerd waarbij de antwoorden zo werden gemanipuleerd dat de 

emissie onder de 10% uitkwam. Hierbij werden veranderingen doorgevoerd beginnend bij 

de eenvoudigste. 

• Voor de bedrijven waarvan geen bruikbare antwoorden werden verkregen, werd voor de 

schatting van de huidige emissies en de mogelijke reducties het door hen in 2003 

gerapporteerde oplosmiddelgebruik als uitgangspunt genomen. Hierbij werd rekening 

gehouden met mededeling of er al dan niet een naverbrander aanwezig was. De huidige 

emissies werden gesteld op 15% van de input, hetgeen ongeveer overeenkomt met de 

emissie van de wèl responderende bedrijven. De emissie na het nemen van maatregelen op 

10% van de referentie emissie gesteld. Hierbij werd de referentie emissie geacht 8% lager 

te zijn dan het huidig oplosmiddelgebruik, conform het gemiddelde van de wel 

responderende bedrijven. 

Het computermodel werd gevalideerd aan de hand van de gegevens van een Italiaanse 

verpakkingsdrukkerij. Dit bedrijf beschikt over oplosmiddelterugwinning en kan derhalve 

nauwkeurig de totale emissies bepalen.  

Emissie werkelijk Emissie computer-

model 

Verschil in % 

560 ton  

(10,2% van referentie 

emissie) 

548,5 ton 

(10,0% van referentie 

emissie) 

+3,2% 

 

Gerekend over alle dertien bedrijven zijn de emissie over 2004 als volgt: 

Resultaten 2004 Ton/jaar 

Vaste stof in oplosmiddelhoudend producten  1.322 

Vaste stof in oplosmiddelarme producten 794 

Totaal gebruik vaste stof 2116 

Oplosmiddel verbruik  5.742 

Oplosmiddel in waterige producten 79 

Totaal gebruik oplosmiddelen 5821 
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Referentie emissie (vier maal vaste stof) 8.464 

Naverbrander aanwezig? 10 x 

Totale emissie volgens model 1.285 

% van verbruik  22% 

% van referentie emissie  15% 

 

Het  resultaat na doorvoeren van emissiereducerende maatregelen: (In sommige bedrijven 

moet meer dan één emissiebesparende maatregel worden doorgevoerd om een emissie van 

minder dan 10% van de referentie emissie te bereiken) 

Emissiereducerende maatregel Aantal Effect in 

Ton/jaar 

Wasmachine aansluiten op naverbrander of toepassen niet 

vluchtig reinigingsmiddel 

3 43 

Bypass sluiten tijdens kleurmaken 3 44 

Storingen aan de naverbrander naar maximaal 5 of 2 dagen 

per jaar 

5 43 

Afdekken inktwerken of bodemafzuiging naar naverbrander 2 17 

Installeren van een naverbrander 3 514 

Oplosmiddelretentie in niet drukwerk geen 

voedselverpakking is maximaal 1% van het verbruik 

1 18 

Subtotaal  679 

Niet responderende bedrijven (van huidig naar 10% van 

referentie) 

3 48 

Totaal  727 

 

Van de emissiereductie van totaal ca 730 ton is ca 70% het gevolg van de installatie van de 

drie nog ontbrekende naverbranders. Van de andere maatregelen is een reductie van ruim 200 

ton per jaar te verwachten. 

Na de emissie reducerende maatregelen bedraagt de gemiddelde totale emissie van de 

bedrijven ca 6,6% van de referentie emissie. Laat men één bedrijf met een zeer groot gebruik 

aan oplosmiddelvrije producten buiten beschouwing, dan bedraagt dit voor de overige 

bedrijven gemiddeld ca 8,5%. 

Het is opmerkelijk dat, volgens de modelberekeningen, de bedrijven die thans nog geen 

naverbrander hebben het beter doen dan de andere bedrijven. Dit wordt veroorzaakt door het 

feit dat het in die gevallen mogelijk is om zonder al te veel extra kosten en moeite de 

wasmachine op de naverbrander aan te sluiten en de bypass te doen sluiten tijdens 
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kleurmaken. Deze maatregelen zijn als er al een naverbrander staat ingewikkeld en duur en dit 

wordt in het model dan ook vermeden als dat mogelijk is. 

1.2 Executive summary 

1.2.1 The project 

The project was focussed on Dutch printing plants using packaging gravure, flexography and 

related varnishing and lamination methods as production techniques. It was limited to plants 

using over 150 tons of solvent per year. All these plants are equipped with incinerators. The 

remaining waste gas emissions are small. The fugitive emissions however may be 

considerable. 

Measuring the fugitive emissions in these plants is difficult. The method as described in 

Annex III of the Solvents Emissions Directive, does not work in these plants. This is caused 

by the unavoidable large error in measuring the annual solvent content of the waste gasses. 

Where, for example, actual fugitive emissions are approx. 20% of the solvent, the result from 

the proposed method may be anything between 0% and 40%. (For a detailed explanation of 

the problem see Part 2 of this report § 1.2) 

An alternative measuring method was developed by Sitmae Consultancy BV for the Flemish 

Ministry of Environment. This method is known to work, but little practical experience exists 

and it could most probably be simplified. 

This project consisted of: 

1. Research into practical methods to reduce fugitive emissions 

2. Research into the possibility of limiting the total emissions of these plants to no more than 

10% of their solvent consumption 

3. Practical test of the Flemish measuring method and where possible improve and simplify 

this method. 

4. Support to the Dutch flexible packaging plants using over 150 tons of solvent per year in 

their efforts to measure and reduce fugitive emissions. 

5. Estimation of the total solvent emissions of all Dutch flexible packaging plants using 

more than 150 tons of solvent per year.  

1.2.2 Reducing fugitive emissions 

In total 29 different emission sources were distinguished. These include not only sources for 

fugitive emissions but also some sources for waste gas emissions. Distinction was made 

between four different groups of emission sources: press room (P), incineration (O for 

‘oxidiser’), cleaning (C) and ink-preparation (I). 

The table below gives, for many sources, a typical emission value, possible reduction 

measures and a typical emission value after the reduction measures have been taken. 

Please note: 
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• ‘Typical’ emission values are provided to give an impression of the order of 

magnitude. The emission is expressed as percentage of the solvent consumption of the 

plant. Actual emissions values may vary widely. 

• ‘n.a.’ means that no typical emission value can be given. Emissions from sources such 

as ‘defects in bypasses’ or ‘solvent content water based products’ obviously vary 

enormously from plant to plan. 

• ‘Very small’ means that the total emissions of all the ‘ very small’ sources may be less 

that 1% of solvent consumption 

• ‘Negligible’ means that the emission is either zero or an order of magnitude smaller 

than the ‘small’ emissions. Their total volume is smaller than the margin of error in 

the larger emissions. 

 

Dept Activity or source Typical 

emission 

Possible reduction measures After 

reduction 

P Evaporation from the ink 

fountains during production. 

 

5% 1. Adequate coverage of the ink 

fountains 

2. Use chamber doctor blades 

3. Encapsulation of varnishing or 

lamination units 

4. Use of adhesives with reduced 

solvent content 

5. Floor extraction through 

dryers 

6. Floor extraction sent to 

incinerator 

2,5% 

 Evaporation from open 

viscosity adjustment units. 

Very small None Very small 

 Leaking dryers through defects 

or dryer pressure higher than 

atmospheric 

n.a. Proper maintenance, correct 

operation, periodic checks 

Negligible 

 Defects in the bypass of the 

dryers (waste gasses sent to 

atmosphere rather than to the 

incinerator) 

n.a. Give priority, proper 

maintenance, correct operation, 

periodic checks instruction for 

manual operation if possible, 

speedy repairs 

n.a. 

 Waste gas emissions from 

presses when these are filled 

with ink, but not yet printing 

Negligible None Negligible 

 Waste gas emissions from 

presses when these printing at 

minimum speed  

0,1% None 0,1% 
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Dept Activity or source Typical 

emission 

Possible reduction measures After 

reduction 

 Waste gas emissions from 

presses in the case of defects to 

production machines 

Very small None Very small 

 Waste gas emissions from 

presses when printing at make-

ready speed. (30 to 60 m/min) 

3%-8% Automatic closure of bypass 

before make-ready speed is 

reached. 

Negligible 

 Cleaning floors 1% 1. Prevention and 

2. Use of squeezable sweeps 

3. Use non volatile cleaning 

agents 

Very small 

 Evaporation from open drums Negligible Keep closed as much as possible Negligible 

 Residual solvent packaging 

materials for food 

Very small None Very small 

 Residual solvent in printed 

materials that are not 

packaging for food 

3% to 10% Improve drying 0,1% 

O Emissions from the incinerator 0,5%-1,5% (May increase if additional 

solvent laden air stream are sent 

to incinerator) 

0,5%-1,5% 

 Defects in the incinerator 

causing waste gasses to be sent 

to the atmosphere 

n.a. 

(0,4% of 

input per 

defect day) 

1. Give priority, proper 

maintenance, correct 

operation, periodic checks 

instruction for manual 

operation if possible, speedy 

repairs. 

2. Equip with computer 

techniques, connect to 

supplier 

Very small 

 The use of solvent based inks, 

vanishes and adhesives on 

machines not attached to the 

incinerator  

n.a. 

 

Connect to incinerator at times 

when incinerator has enough 

capacity 

n.a. 

 The use of solvent based inks, 

vanishes and adhesives on 

dryers not attached to the 

incinerator 

n.a. 1. Refrain from using these 

machines for solvent based 

inks. 

2. Connect to incinerator at 

times when incinerator has 

enough capacity 

n.a. 
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Dept Activity or source Typical 

emission 

Possible reduction measures After 

reduction 

 Solvent content of water based 

products (Inks contain approx. 

5% solvent, varnishes and 

adhesives may be fully solvent 

free) 

n.a. Use water based products with 

solvent content as low as 

possible. 

Otherwise: none 

n.a. 

C Drying process and ventilation 

in automatic washing machines 

using solvents 

5% 1. Ventilation to incinerator 

2. Use non volatile cleaning 

agents 

Negligible 

 Evaporation during manual 

cleaning operations  

1% 1. Prevent useless evaporation.  

2. Prevent cleaning and drying 

by hand after washing 

automatically. 

3. Use automatic washing 

machine as much as possible 

4. Use non volatile cleaning 

agents as much as possible. 

5. In press room, prevent as 

much as possible contamination 

of objects that can not be cleaned 

in washing machine 

6. In depth cleaning of anilox 

rollers and cylinders with solvent 

free methods 

0,5% 

 Cleaning and drying by hand 

after washing automatically 

Included See ‘manual cleaning’ Included 

 Cleaning with machines other 

than automatic washing 

machines 

Included See ‘manual cleaning’ Included 

 Cleaning of the floors Included 1. Prevention and 

2. Use of squeezable sweeps 

3. Use non volatile cleaning 

agents 

Included 

 Evaporation from open drums 

(solvent, waste etc.) 

Included Keep closed Included 

I Evaporation resulting from the 

mixing of inks 

Very small Automatic ink mixing systems, 

drum close to nozzles, quickly 

close drums after filling.  

Very small 

 Evaporation resulting from 

making colour tests 

Negligible None Negligible 
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Dept Activity or source Typical 

emission 

Possible reduction measures After 

reduction 

 Cleaning of the floors and 

other cleaning 

1% 1. Prevention and 

2. Use of squeezable sweeps 

3. Use non volatile cleaning 

agents 

0,5% 

 Evaporation losses from tanks Negligible None Negligible 

 Evaporation from open drums Very small Keep closed Very small 

 

The emissions caused by defects in dryers, bypasses or in the incinerator itself may be 

considerable. The same is true for machines and dryers not attached to the incinerator and the 

solvent content of water based inks. No typical emission values are given, but the total of the 

emissions from these sources may easily be several percent of the annual solvent 

consumption. 

It can be seen that total of the emissions from all the other sources may vary enormously. If 

none of the reduction measures mentioned in the table are applied, this total may amount to 

well over 25% of solvent consumption. If all possible reduction measures are applied, the 

total of these emissions may be well below 10% of solvent consumption. 

Allowing for several percent of emissions due to defects and the solvent content of water 

based inks, the total emissions can in most plants be expected to vary between 30 and 10%. 

In order to attain a total emission lower than 10% of solvent consumption it is necessary to 

most of the following: 

a. Prevent defects to incinerator, bypasses, dryers etc. as much as possible. 

b. Send waste gasses from the dryers to the incinerator both automatically and 

before make ready press speed is reached. 

c. Connect the ventilation exhaust of the automatic washing machines to the 

incinerator. 

d. Reduce emissions due to evaporation from ink fountains during production. 

e. Avoid the use of solvent based products on machines not connected to the 

abatement equipment 

f. Reduce the residual solvent in printed matter not intended to be used as 

packaging for food. 

g. Reduce the use of volatile solvents for cleaning floors. 

1.2.3 Total Emission Limit Values  

Today the Dutch negotiated environmental agreement for printing and flexible packaging 

recommends, for flexible packaging plants with incinerators, a total emission limit value of 

15% of their ‘fictious’ solvent input. This ‘fictious input’ equals the actual solvent input plus 

four times the weight of solids in low solvent inks, varnishes and adhesives. In the future the 

emission limit value will be expressed as a percentage of the ‘reference emission’, as defined 
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in Annex II of the Solvent Emissions Directive. (Reference emission: four times the weight of 

the solids used. Generally in flexible packaging plants using over 150 ton p.a. the actual 

solvent consumption is somewhat higher than the reference emission)  

The low Dutch National Emission Ceiling for VOC demands further emission reductions. 

Considering the findings it is recommended that the total emission limit value for flexible 

packaging plants equipped with an incinerator and consuming over 150 tons of solvent per 

year, is put at 10% of the reference emission. Since the necessary reduction of emissions will 

involve investments and managerial changes, it is recommended that plants are given enough 

time. The timetable can possibly be taken from the National Emission Ceilings Directive.  

There may however be circumstances where this value cannot be attained. This may for 

instance be the case where relatively wide presses need to be used to print but small surfaces 

and where the substrate is rarely fully covered with varnish, adhesive or white ink. As in the 

Solvent emissions Directive, an escape clause should be available for these cases. This clause 

can be based upon art 5.3.a & b of this Directive. 

Where plants are equipped with solvent recovery systems a total ELV of 12,5% is 

recommended to allow for the slightly lower removal efficiency of this equipment. Where no 

abatement equipment is used, it is recommended the total ELV is left at it’s present level of 

20%. 

In order not to need to comply with the waste gas emission limit in the Solvent emissions 

Directive, each plant will need to apply the reduction scheme in Annex IIb of the Solvent 

Emissions Directive. 

1.2.4 Improvement of the Flemish measuring method. 

The Flemish method has been simplified. Also measuring and reducing emissions where 

necessary is now presented as one and the same project. To this end, a manual has been 

developed. This manual is published as part 2 of this report (In Dutch only). All possible 

emission sources have been identified and of each it is known what approximate emission can 

expected and what can be considered acceptable.  

For emission sources that should be negligible or very small, a simple verification check is 

available. Where these emissions are found to be too large, they should be reduced quickly 

rather than be measured more accurately. 

For each of the larger emission sources an estimation method is available. When these 

emissions are larger than acceptable, their reduction is to become part of the reduction plan 

that plants will need to produce in order to be allowed to apply the reduction scheme of annex 

IIb of the SED. 

Accurate measurements are only necessary to large sources, where they need to be studied to 

find out if and how their emissions can be reduced and where, after the reduction plan has 

been implemented, they remain large and the total emissions come close to the ELV. 

A model for a solvent balance, for a report on the measuring and estimation programme and 

for a reduction plan are provided. 
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1.2.5 Support to plants using over 150 tons of solvent per year 

Dutch flexible packaging plants using over 150 tons of solvent per year are encouraged to 

measure and address their emission systematically in 2004/2005. They will be provided with 

the copies of the reports on this study and will be invited to participate in two workshops. In 

between these two workshops a helpdesk will be available. 

1.2.6 Estimation of the total solvent emissions Dutch flexible packaging plants. 

Based on the results of this study a computer model was developed with which the emissions 

of a flexible packaging plant can be estimated. The model permits the calculation of possible 

emission reduction through manipulation of the answers to technical questions given by the 

plant in question. 

The following approach was followed: 

• All Dutch flexible packaging plants of which it is known that they use over 150 tons 

of solvent p.a. were asked to provide the necessary information. Out of 13 plants, 10 

provided usable information. 

• Of the responding plant the actual emissions were calculated and expressed as a 

percentage of the reference emission. (Reference emission: 4 times the weight of 

solids used). 

• Where the emissions of the responding plant exceeded 10% of the reference emissions 

the technical information was manipulated until the emission were less than 10%. The 

simplest technical changes were give priority. 

• For plant that did not provide adequate information the estimation of actual emissions 

and the possible emission reduction was based on their solvent consumption as 

reported in 2003. It was taken into account whether these plant already have 

incinerators. The actual emission were set at 15% of present solvent consumption, 

approximately conforming the average of the responding plant. Emissions after 

reduction measures were set at 10% of the reference emission. The reference emission 

was set 8% below the present solvent consumption, also approximately conforming 

the average of the responding plant. 

The computer  model was validated by using data from an Italian flexible packaging plant. 

This plant uses a solvent recovery system en is capable of accurately determining it’s 

emissions. 

Actual emissions Emissions according 

to model 

Difference in % of 

emissions 

560 ton  

(10,2% of reference)  

548,5 ton 

(10,2% of reference) 

+3,2% 
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Taking into account all thirteen plant, the Emissions over 2004 are:  

Results 2004 Ton p.a. 

Solids in solvent based products  1.322 

Solids in low solvent and solvent free products 794 

Total solids used 2116 

Solvents in solvent based products  5.742 

Solvents in water borne products 79 

Total use of solvents 5821 

Reference emission (four times solids used) 8.464 

Incineration available?  10 x 

Total Emissions according to model 1.285 

% of consumption  22% 

% of reference emission  15% 

 

The result after application of emission reducing measures: (In some plant it was necessary to 

apply more than one of the possible measures mentioned below in order to attain Emissions 

below 10% of reference) 

Emission reduction measure Number Effect in 

Ton p.a 

Connect the ventilation exhaust of the automatic washing 

machines to the incinerator. (Or use low volatility solvent) 

3 43 

Send waste gasses from the dryers to the incinerator both 

automatically and before make ready press speed is reached 

3 44 

Prevent defects to incinerator, max 5 (4x) or 2 (1x) days per 

year 

5 43 

Reduce emissions due to evaporation from ink fountains 

during production (or send floor sweep exhaust to 

incinerator) 

2 17 

Incineration 3 514 

Reduce the residual solvent in printed matter not intended to 

be used as packaging for food to no more than 1% of solvent 

consumption. 

1 18 

Subtotal  679 

Non responding plant (from actual Emissions to 10% of 

reference)  

3 48 

Total  727 
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Of the total emission reduction of some 730 tons p.a., some 70% results for the installation pf 

three still lacking incinerators. The other emission reduction measures account for over 200 

tons p.a. 

After implementation of the emission reductions the average total emission of all plant will be 

approximately 6,6% of reference emission. If the one company that uses a very large amount 

of waterborne products is left out of the calculation the average for the remaining plant is 

8,5%. It is noteworthy that, according to the model calculation, plant that do today not have 

incinerators average do better  than the other plant. This is caused by the fact that in these 

plant it is still possible to both connect the ventilation exhaust of the automatic washing 

machines to the incinerator and send waste gasses from the dryers to the incinerator both 

automatically and before make ready press speed is reached, without too much extra cost and 

trouble. Retrofitting these features is much more complex and best avoided if not strictly 

necessary. 
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2 INLEIDING 

2.1 Opdracht 

2.1.1 Probleemstelling 

Dit project beperkte zich tot Nederlandse verpakkingsdrukkerijen die meer dan 150 ton 

oplosmiddel per jaar gebruiken. Al deze bedrijven zijn uitgerust met naverbranders. De 

afgasemissies behoren daarom gering te zijn. De diffuse emissies kunnen echter aanzienlijk 

zijn en vele malen groter dan de afgasemissies. 

Het met enige nauwkeurigheid meten van diffuse emissies in deze bedrijven was tot voor kort 

onmogelijk. De methode zoals voorzien in het oplosmiddelbesluit werkt in deze gevallen niet. 

Diffuse emissies in de orde van 20% van de input kunnen met die methode gemakkelijk 

uitkomen tussen de 0% en meer dan 40%. (Voor nadere uitwerking zie Hoofdstuk 1 van deel 

2 van dit rapport). 

Een alternatieve methode is door Sitmae Consultancy BV  in 2001 ontwikkeld in opdracht 

van het Vlaamse Milieuministerie. Met deze methode bestond echter weinig praktijk ervaring 

en waarschijnlijk was dat deze methode vereenvoudigd kon worden. 

Buiten dat er geen geschikte meetmethode voor diffuse emissies was, was ook niet goed 

bekend hoe groot deze in de praktijk zijn, of en zo ja hoe ze verminderd kunnen worden. 

Hierdoor was ook niet bekend aan welk maximum de emissies van deze bedrijven gebonden 

kan worden. In het Nationaal Reductieplan is een onzekere maatregel voorzien die de totale 

emissies uit deze verpakkingsdrukkerijen beperkt tot 10% van het oplosmiddelgebruik. 

2.1.2 Project 

Dit project ‘Diffuse Oplosmiddelemissies in Verpakkingsdiepdruk en Flexo’ omvat het 

volgende: 

1. Het in de praktijk testen en waar nodig aanvullen en verbeteren van de Vlaamse 

meetmethode 

2. Onderzoek naar concrete emissiebeperkende maatregelen 

3. Onderzoek naar de haalbaarheid van een maximale emissie van 10% van de input 

4. Schatten van de omvang van de diffuse emissies van de Nederlandse 

verpakkingsdrukkerijen die meer dan 150 ton oplosmiddel per jaar gebruiken. 

5. Het ondersteunen van Nederlandse verpakkingsdrukkerijen die meer dan 150 ton 

oplosmiddelen per jaar gebruiken bij het bepalen en beperken van hun diffuse emissies 
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2.2 Leeswijzer 

2.2.1 Rapport bestaat uit 3 delen 

Dit is het deel 1 ‘Bronnen, Hoeveelheden en mogelijke reductiemaatregelen’ van het rapport 

inzake ‘Diffuse Oplosmiddelemissies in Verpakkingsdiepdruk en Flexo’. 

De ander twee delen zijn getiteld:  

• Deel 2: Meten en verminderen 

• Deel 3: Emissieschattingen voor Nederland en mogelijke reductie 

Ad: Deel 2 ‘Meten en verminderen’ 

Dit deel is een handleiding voor een projectmatige aanpak waarmee het volgende bereikt kan 

worden: 

• Vaststellen van de omvang van de totale restemissies van oplosmiddeldampen van grote 

verpakkingsdrukkerijen die zijn uitgerust met een naverbrander. 

• Toets van de restemissies aan de in dit deel I voorgestelde grenswaarde. 

• Waar nodig vermindering van deze emissies 

• Een oplosmiddelboekhouding die eenvoudig jaarlijks kan worden opgesteld 

• Een Reductieplan conform het oplosmiddelbesluit. 

Daarnaast bevat het rapport informatie waarmee het bevoegd gezag kan nagaan of de 

oplosmiddelboekhouding een getrouw beeld geeft van de werkelijke situatie. 

Ad: Deel 3: Emissieschattingen voor Nederland en mogelijke reductie 

Dit deel doet verslag van de schatting van de huidige totale emissies uit Nederlandse 

Verpakkingsdrukkerijen en de mogelijke reductie daarvan bij uitvoering van de in deel 1 

voorgestelde maatregelen. 

2.2.2 Terminologie 

In dit rapport wordt meestal van ‘pers’ en ‘inkt’ gesproken. Dit gebeurt omwille van de 

leesbaarheid. Met ‘pers’ worden ook lakkeer- en lamineermachines en andere productie-

machines bedoeld, en onder ‘inkt’ worden ook lakken, lijmen en andere coatings verstaan. 

2.2.3 Rapportage  inzake schoonmaken in Verpakkingsdrukkerijen 

Regelmatig wordt in dit rapport verwezen naar de ‘Rapportage  inzake schoonmaken in 

Verpakkingsdrukkerijen’. Hiermee wordt bedoeld 

• Het eindrapport over het ‘Onderzoek naar de stand van de wetenschap met betrekking tot 

de blootstelling aan organische oplosmiddelen in de flexo- en verpakkingsdiepdruk’ 

(Sitmae Consultancy BV, november 2001) 
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• Het rapport: ‘Omgaan met Oplosmiddelen in Verpakkingsdrukkerijen; 

Achtergrondinformatie en aanbevelingen’ met bijbehorende ‘Checklist & 

Bedrijfsverbeterplan’ (Sitmae Consultancy BV, September 2003) 

Deze documenten zijn te downloaden van de volgende websites: http://www.verbondpk.nl/ en 

http://www.arbografimedia.nl/  

2.2.4 Emissiecijfers 

Diffuse emissies variëren sterk van bedrijf tot bedrijf. Zelfs de emissies met dezelfde oorzaak 

kunnen sterk van bedrijf tot bedrijf of van machine tot machine verschillen. De in dit rapport 

gegeven emissiecijfers per bron moeten dan ook niet anders gezien worden als een indicatie 

van wat de emissie zou kunnen zijn. 

De emissiecijfers zijn gebaseerd op gegevens verkregen in verschillende onderzoeken. Er zijn 

metingen gedaan ten tijde van het onderzoek naar diffuse emissies in Vlaanderen (‘Evaluatie 

van het reductiepotentieel voor VOS emissies naar het compartiment lucht en de problematiek 

van de implementatie van de Europese richtlijn 99/13/EG in de grafische sector in 

Vlaanderen’, Deel 2: Solventrichtlijn en de Grafische Sector, oktober 2002, Sitmae 

Consultancy BV & VITO)…. Aan diepdrukpersen, schoonmaakafdeling en inktmengen is 

gemeten bij Amcor Flexible Packaging in Gent. De emissies van een flexodrukkerij zijn 

gemeten bij de Fa.Fardis, ook in Vlaanderen. Ook is gebruik gemaakt van gegevens die 

beschikbaar zijn gekomen tijdens het onderzoek naar de stand van de wetenschap met 

betrekking tot de blootstelling aan organische oplosmiddelen in de flexo- en 

verpakkingsdiepdruk. Tijdens dit onderzoek zijn acht verschillende Nederlandse 

verpakkingsdrukkerijen bezocht. 

Uitvoerige metingen ten behoeve van het onderhavige onderzoek zijn gedaan bij Amcor Envi 

te Assen. Daarnaast zijn bij bedrijfsbezoeken aan onder meer de Fa.Cats  te Rotterdam de 

ontwikkelde ideeën geverifieerd. 

Elk emissiecijfer in dit rapport is gebaseerd op een berekening die weer stoelt op 

meetresultaten in een of meer bedrijven. Van deze berekeningen wordt omwille van de 

leesbaarheid geen verslag gedaan. Ze zijn vastgelegd in een Excel file. Voor geïnteresseerden 

op te vragen bij de auteur, 

2.3 Oplosmiddelen 

Verpakkingsdrukkerijen gebruiken veelal inkten, lakken en lijmen op oplosmiddelbasis. De 

meest gebruikte hoofdoplosmiddelen zijn Ethylacetaat, Ethanol en Methyl Ethyl Keton 

(MEK). Soms wordt ook Isopropylalcohol (IPA) als hoofdoplosmiddel gebruikt. Veelal 

worden mengsels van ethanol en ethylacetaat toegepast. Buiten de hoofdoplosmiddelen 

bevatten de inkten, lakken en lijmen ook kleine hoeveelheden hulpoplosmiddelen. 

De ingekochte inkten, lakken en lijmen bevatten uiteraard oplosmiddelen, vaak 50 à 70%. 

Daarnaast worden oplosmiddelen puur ingekocht; afhankelijk van onder meer het percentage 

oplosmiddel in de ingekochte producten 1 à 3 maal de hoeveelheid die zich in die ingekochte 

producten bevindt . Met deze pure oplosmiddelen worden de inkten lakken en lijmen op 
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viscositeit gebracht, wordt gecompenseerd voor verdamping tijden de productie en wordt 

schoongemaakt 

Voor de schoonmaak wordt meestal een passend mengsel van hoofdoplosmiddelen gebruikt. 

Droge inkten lakken en lijmen lossen meestal goed op in het hoofdoplosmiddel waarop zij 

waren gebaseerd. Hiernaast worden voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling kleine 

hoeveelheden agressievere maar minder vluchtige oplosmiddelen gebruikt. In 

uitzonderingsgevallen worden minder vluchtige oplosmiddelen ook voor de dagelijkse 

schoonmaak gebruikt. (Zie voor meer informatie: Rapportage  inzake schoonmaken in 

Verpakkingsdrukkerijen) 

De oplosmiddelen in inkten lakken en lijmen hebben als functie om de vaste stof (bindmiddel, 

pigment, additieven, etc) op gecontroleerde wijze vanuit de inktbak op het substraat, het te 

bedrukken materiaal, over te brengen. Daar aangekomen worden de oplosmiddelen in drogers, 

m.b.v. een grote, meestal licht verwarmde, luchtstroom verdampt en blijft de vaste stof achter. 

2.4 Naverbranders 

Bijna alle Nederlandse verpakkingsdrukkerijen met een oplosmiddelgebruik van meer dan 

150 ton per jaar zijn uitgerust met een naverbrander. Hierin wordt de met oplosmiddel 

beladen drooglucht aan hoge temperatuur blootgesteld, waardoor het aanwezige oplosmiddel 

oxideert. De schoorsteen emissie bestaat in hoofdzaak uit waterdamp, CO2 en een weinig niet 

verbrand oplosmiddel. De restemissie aan oplosmiddelen bedraagt veelal aanzienlijk minder 

dan 50 mgC/m³ ofwel, afhankelijk van de concentratie in de toegevoerde drooglucht ca 0,5 à 

2,5 % van de aan de naverbrander toegevoerde oplosmiddelen. 

De grootte van de luchtstroom naar de naverbrander varieert uiteraard met de grootte van het 

bedrijf. In grote bedrijven, die in de orde van 1000 ton oplosmiddel per jaar gebruiken, 

hebben naverbranders een capaciteit van zo’n 100.000 m³/h. De benodigde capaciteit daalt 

over het algemeen niet recht evenredig met de hoeveelheid gebruikt oplosmiddel. In kleinere 

bedrijven, die zo’n 150 ton oplosmiddel per jaar gebruiken kan de benodigde capaciteit van 

de naverbrander zo’n 50.000 m³/h bedragen. 

Voor het verschijnsel dat de benodigde capaciteit van de naverbrander niet evenredig is met 

de jaarlijks gebruikte hoeveelheid oplosmiddel zijn onder meer de volgende redenen: 

• Grote bedrijven werken veelal in meer ploegen dan kleine. Hierdoor wordt de hoeveelheid 

drooglucht over langere tijd uitgesmeerd en werkt de naverbrander ook `s nachts. 

• Grote bedrijven kennen meer lamineer en lakkeer activiteiten dan kleine en drukken vaker 

volvlakken wit. Bij deze activiteiten komt veel meer oplosmiddel per m³ lucht vrij, dan bij 

drukken afbeeldingen en tekst.  

Een belangrijke consequentie van dit tweede verschil is dat ook de gemiddelde oplosmiddel-

concentratie in de drooglucht van grote bedrijven hoger is dan die in kleine. In grote bedrijven 

kan gemiddeld 3 à 5 g/m³ worden aangetroffen tegen in kleine 1,5 à 3 g/m³. 

In te zien valt dat de naverbranders gemiddeld op slechts een gering deel van hun capaciteit 

werken. Immers als in een groot bedrijf, werkend in drie ploegen, een heel jaar lang 100.000 

m³/h met 4 gram/m³ naar de naverbrander zou worden gestuurd, zou dit ruim 2400 ton zijn, 
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terwijl het bedrijf in kwestie slechts 1000 ton gebruikt. Een klein bedrijf dat in twee ploegen 

werkt zou, bij 50.000 m³/h en 2 g/m³ zo’n 400 ton naar de naverbrander kunnen zenden 

terwijl het er slechts 150 gebruikt. 

De meeste, zo niet alle, naverbranders bij Nederlandse verpakkingsdrukkerijen zijn 

regeneratieve naverbranders. Dit type naverbrander kan autotherm (zonder toevoeging van 

brandstof) werken vanaf oplosmiddelconcentraties van 1 à 2 g/m³. Hierbij moet aangetekend 

worden dat dit niet voor elke individuele regeneratieve naverbrander geldt. In de praktijk 

worden naverbranders ontworpen op de in de afgassen van het bedrijf voorkomende 

oplosmiddelconcentraties. Ze kunnen een zekere spreiding in die concentratie aan. In geval 

van hogere gemiddelde concentraties wordt het rendement van de interne warmte-uitwisseling 

van de naverbranders doelbewust verkleind, om interne oververhitting te voorkomen. Het is 

derhalve over het algemeen niet mogelijk om, zonder aanpassingen aan de naverbrander de 

oplosmiddelconcentratie substantieel te verlagen zonder dat dit leidt tot gebruik van 

brandstof. 

Van belang voor dit onderzoek is dat in grote bedrijven de oplosmiddelconcentratie veelal 

ruim hoger dan de autotherme concentratie is, en dat dat in kleine bedrijven veel minder het 

geval is. Dit betekent dat in kleine bedrijven er minder ruimte is om, op momenten dat de 

naverbrander niet op volle capaciteit wordt gebruikt, luchtstromen met een lage 

oplosmiddelconcentratie naar de naverbrander te zenden. 

2.5 Diffuse emissies 

2.5.1 Algemeen 

Het grootste deel van de gebruikte oplosmiddelen, meestal zo’n 80 à 90%, verdampt tijdens 

de productie in de drogers, en wordt afgevoerd naar de naverbrander. Afgezien van een klein 

deel dat als gevaarlijk afval wordt afgevoerd, verdampt de rest van de oplosmiddelen zodanig 

dat ze niet door de drogers worden afgevangen. Deze dampen worden onder meer via de 

ruimteventilatie naar buiten afgevoerd en worden zo de ‘diffuse emissies’. 

Daarnaast zijn er luchtstromen uit drogers die oplosmiddel bevatten en die desondanks toch 

niet naar de naverbrander worden afgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn tijdens het 

inrichten van de pers, als de luchtstroom uit de drogers een te lage concentratie oplosmiddel 

bevat voor de naverbrander. In zo’n geval wordt de drooglucht via de ‘bypass’ rechtstreeks 

naar buiten afgevoerd. Dergelijke emissies worden voor het doel van dit rapport óók diffuse 

emissies genoemd. 

In veel gevallen moet onderscheid moet worden gemaakt tussen de ‘emissiebronnen’ en de 

emissiepunten’. 

Emissiebronnen: Dit zijn de activiteiten of machines waarbij de diffuse emissie ontstaat. De 

diffuse emissies hebben veel verschillende oorzaken. Ze ontstaan bij de inktwerken van de 

productiemachines, bij de schoonmaak, bij het inkt mengen, het verpompen van 

oplosmiddelen etc. Elk van deze activiteiten is een ‘bron’ van diffuse emissies.. 

Emissiepunten: Dit zijn de ventilatiekanalen en dergelijke waardoor de diffuse emissies naar 

buiten worden afgevoerd. Vaak wordt de emissie uit één bron ook op één punt geëmitteerd. 
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Dit is echter niet altijd het geval. Eén emissiepunt, zoals bijvoorbeeld de ruimteventilatie in de 

pershal, kan oplosmiddelen uit meerdere bronnen uitstoten. Ook kan de emissie uit één bron 

op meerdere punten geëmitteerd worden. Dit kan het meten van de diffuse emissies 

compliceren. Zie verder deel 2 van dit rapport: ‘Meten en verminderen’. 

Bij de productie met oplosmiddelhoudend inkten, lakken en lijmen kunnen de onderstaande 

oorzaken van diffuse emissies worden aangetroffen. Hierbij is met een getal aangegeven welk 

het belang is van elk van deze bronnen: 

2.5.2 Overzicht 

De volgende tabel bevat een overzicht van alle geïdentificeerde bronnen van diffuse emissies. 

De onderverdeling is zo gekozen dat deze inzicht geeft in de oorzaken van de emissies en het 

mogelijk wordt om ze te kwantificeren en ze waar nodig te verminderen. Dezelfde indeling 

wordt ook in het deel II (Meten en verminderen) van dit rapport aangehouden. 

Bij elke bron wordt een korte toelichting gegeven alsook een verwijzing naar de § waar de 

bron in meer detail wordt omschreven. 

Emissiebronnen blijken in drie categorieën uiteen te vallen.  

a) Bronnen van waaruit de emissie in de praktijk nihil is. Hiermee wordt bedoeld dat ze 

enkele ordes van grootte kleiner zijn dan de totale diffuse emissies en ook kleiner dan 

de onnauwkeurigheid in de resultaten van de metingen van andere bronnen. Deze 

bronnen kunnen, mits er eerst wordt gecontroleerd of ze inderdaad zo klein zijn, bij 

het meten en verminderen buiten beschouwing worden gelaten. 

b) Bronnen die meestal ondergeschikt zijn. Hiermee wordt bedoeld dat ze slechts voor 

enkele procenten bijdragen in de diffuse emissies. Ook deze bronnen kunnen, mits 

eerst wordt gecontroleerd dat ze inderdaad klein zijn, bij het meten en verminderen 

buiten beschouwing worden gelaten. 

c) Bronnen die potentieel aanzienlijk zijn. Hiermee wordt bedoeld dat deze bronnen, àls 

ze aanwezig zijn, steeds substantieel bijdragen aan de diffuse emissies. Bij deze 

bronnen geldt meestal dat ze òf aanzienlijk zijn òf nihil, afhankelijk van de technische 

uitrusting en de productiegewoontes in het betreffende bedrijf 

In de tabel worden de volgende getallen gehanteerd: 

0: Meestal nihil 

1: Meestal ondergeschikt 

2: Potentieel aanzienlijk 
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Afdeling Activiteit cq Bron Korte toelichting § Belang* 

Productie Verdamping uit inktwerk Verdamping uit het inktwerk 

tijdens de productie. 

3.2 2 

 Open pompbakken Pompbakken met viscositeits-

regeling zijn niet afgedekt 

3.3 1 

 Overdruk drogers, 

lekkende drogers 

Drogers blazen met oplosmiddel 

beladen lucht in de pershal 

3.4 2 

 Storing bypass van de 

drogers 

Productie met afvoer drogers naar 

buiten i.p.v. naar naverbrander 

3.5 2 

 Inrichten  Substraat wordt niet bedrukt, 

langzaam draaiende pers, 

drooglucht niet naar naverbrander 

3.6 1 

 Tornen Substraat wordt bedrukt, 

langzaam draaiende pers, 

drooglucht niet naar naverbrander 

3.6 1 

 Storingen machines Substraat wordt bedrukt, 

langzaam draaiende pers, 

drooglucht niet naar naverbrander 

3.6 1 

 Kleur maken Substraat wordt bedrukt, 

perssnelheid minder dan 

productiesnelheid, drooglucht niet 

naar naverbrander 

3.6 2 

 Vloeren reinigen Spreekt voor zich 3.7 2 

 Open vaten Spreekt voor zich 3.8 0 

 Restoplosmiddel 

(voedselverpakkingen) 

Oplosmiddel dat achterblijft in 

gedroogde inkt, lak of lijm. 

3.9 0 

 Restoplosmiddel (overig) Oplosmiddel dat achterblijft in 

gedroogde inkt, lak of lijm. 

3.9 2 

Naverbrander Restemissie Niet complete verbranding van de 

aan de naverbrander toegevoerde 

oplosmiddelen 

4.1 2 

 Storing  Naverbrander buiten werking, alle 

drooglucht wordt naar buiten 

afgevoerd 

4.2 2 

 Niet aangesloten 

machines  

Productie met oplosmiddel-

houdend inkten op machine niet 

aangesloten op naverbrander 

4.3 2 

 Niet aangesloten drogers Productie met oplosmiddel-

houdend inkten op drukwerk niet 

aangesloten op naverbrander 

4.3 2 

 Oplosmiddel in waterige 

producten 

Oplosmiddelinhoud van waterige 

inkten, lakken en lijmen, 

drooglucht niet naar naverbrander 

4.4 2 
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Afdeling Activiteit cq Bron Korte toelichting § Belang* 

Schoonmaak Automatische 

wasmachine 

Machineventilatie en droging 

inhoud na afloop wascyclus 

5.2 2 

 Handmatige schoonmaak Verdamping bij handmatig 

reinigen 

5.3 1 

 Nawassen Verdamping bij nawassen van in 

de wasmachine gereinigde 

machinedelen 

5.3 1 

 Andere apparaten Verdamping uit pompen-

wasmachines, weekbakken e.d. 

5.3 1 

 Vloeren reinigen Spreekt voor zich 5.4 2 

 Open vaten (oplosmiddel, 

afval, etc) 

Spreekt voor zich 5.5 0 

Inktkeuken Mengen Inkt op kleur brengen, inkten, 

lakken en lijmen op viscositeit 

brengen 

6.2 1 

 Proeven Kleurproeven maken 6.3 0 

 Vloeren reinigen en 

overige schoonmaak 

Spreekt voor zich 6.4 2 

 Dampverlies tanks Dampen die uit tanks ontsnappen 

als deze met oplosmiddel worden 

gevuld 

6.5 0 

 Open vaten Spreekt voor zich 6.6 0 
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3 PRODUCTIE 

3.1 Algemeen 

3.1.1 Drogers 

Drogers zijn uitgerust met aan- en afvoerventilatoren. De afvoerventilatoren hebben een 

grotere capaciteit dan de toevoerventilatoren. Hierdoor ontstaat onderdruk in de drogers. De 

belangrijkste reden hiervoor is om ervoor te zorgen dat er geen zwaar met oplosmiddel 

beladen lucht naar de productiehal kan ontsnappen. 

Ten gevolge van de onderdruk halen de drogers een deel van hun benodigde lucht uit de 

productiehal. Grotendeels gebeurt dit via de spleten waardoor het substraat de drogers in- en 

uitgaat. De drogers dragen daarmee bij aan de ventilatie van de productieruimte.  

Zodra er inkt in de machines is, worden de drogers aangezet, ook al wordt het substraat nog 

niet door de machine gevoerd. Elk drukwerk heeft een eigen droger en bij veel machines is er 

nog een extra ‘eind’-droger. Zo hebben persen derhalve vaak negen of meer verschillende 

drogers. Vaak zijn de drogers in een paar, apart regelbare, groepen verdeeld. Drogers worden 

dan per groep aan of  uit gezet. Alleen die groepen worden aangezet waarvan drogers bij 

inktwerken horen die daadwerkelijk gebruikt worden. 

Soms kennen de drogers een vaste instelling voor de ventilatoren. Deze staan dan òf aan òf 

uit. Ook komt de situatie voor dat de ventilatoren regelbaar zijn, dan kan de afzuiging laag 

worden gezet als er geen of weinig oplosmiddel vanaf het substraat wordt verdampt; 

bijvoorbeeld tijdens inrichten en storingen. De ventilatie van drogers wordt soms automatisch 

geregeld op de in de drogers voorkomende oplosmiddelconcentratie. 

3.1.2 Inkten, lakken en lijmen 

Het overgrote deel van de oplosmiddelhoudende inkten, lakken en lijmen is zeer dun 

vloeibaar en bevat machineklaar in tussen de 78,5% tot 82,5% oplosmiddel. (NB: er bestaan 

ook lijmen met een lager oplosmiddelgehalte zie later). De machineklare verhouding tussen 

vaste stof en oplosmiddel varieert daarmee tussen de 1:3,65 en 1: 4,70.  

Over het hele bedrijf varieert daarmee de verhouding tussen de 1:4 en 1:6. De laagste 

verhouding geldt voor de situatie waarin een lage verhouding machineklaar is gekoppeld aan 

een gering gebruik van wasmiddelen (bijvoorbeeld 3% van het oplosmiddelgebruik) en lage 

diffuse emissies van bijvoorbeeld 7%. De hoogste verhouding treedt op bij een hoge 

verhouding machineklaar, een wasmiddelgebruik van 5% of meer en hoge diffuse emissies 

van maximaal 20% van het oplosmiddelgebruik.  

Hogere en lagere verhoudingen komen soms voor: 

• Hoge verhoudingen van wel 1:9 over het hele bedrijf zijn aangetroffen bij de 

vervaardiging van zeer eenvoudige producten zoals vuilniszakken. Ze hebben als 

oorzaak dat daarbij gemiddeld veel minder dan 100% van het substraat-oppervlak 

wordt bedekt, tegen gemiddeld 200% of zelfs aanzienlijk meer in andere bedrijven. De 
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diffuse emissie uit de inktwerken is dan in verhouding tot het nuttig gebruik van het 

oplosmiddel relatief zeer groot.  

• De lagere verhoudingen, van minder dan 1:4 over het hele bedrijf, lijken vooral te 

worden aangetroffen in grote bedrijven waar veel gelakkeerd en gelamineerd wordt en 

derhalve veel van de productie de opdracht van 100% bedekking van het substraat 

betreft.  

Er bestaan ook oplosmiddelhoudende lijmen met een lager percentage oplosmiddel (ca 65%). 

De verhouding tussen vaste stof en oplosmiddel dan 1:1,85. Per gram vast stof bevatten deze 

lijmen dus minder dan 50% van de normaliter gebruikte hoeveelheid oplosmiddel. Ook deze 

lijmen zijn nog dun vloeibaar. 

Voor de hand ligt dat deze lijmen aanleiding geven tot een lagere diffuse emissies, maar dit 

kon in de praktijk niet geverifieerd worden.  

3.1.3 Inktwerken 

Er bestaan verschillende soorten inktwerken.  

1. Open inktwerken 

2. Afgedekte inktwerken 

3. Inktwerken met kamerrakels 

Ad 1: Open inktwerken 

Open inktwerken zijn de meest voorkomende soort. Deze bestaan uit een open inktbak 

waarin, voor een klein deel in de inkt, de diepdrukcilinder of een gegraveerde wals ronddraait. 

De wals of cilinder neemt een laag inkt mee en wordt daarna afgerakeld, zodat alleen de 

kleine napjes nog met inkt gevuld blijven. De overtollige inkt valt terug in de inktbak. Bij 

diepdruk en lakkeer- en lamineermachines wordt de inkt, lak of lijm rechtstreeks door de 

cilinder of wals op het substraat overgebracht. Bij flexografie wordt de inkt eerst overgebracht 

op de flexo-drukvorm en van daaraf op het substraat gebracht. 

Vanuit een pompbak naast de pers wordt continu inkt naar de inktbak gepompt. Het teveel 

loopt via een overstort terug naar de pompbak. In de pompbak wordt automatisch oplosmiddel 

aan de inkt toegevoegd, als de viscositeit toeneemt. Dit is steeds het geval, omdat er continu 

uit het inktwerk oplosmiddel verdampt. De inkt zou daardoor, zonder ingrijpen, steeds dikker 

worden. 
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Ad 2: Afgedekte inktwerken 

Sommige inktwerken zijn zó geconstrueerd dat de inktbak en het overgrote deel van de wals 

of cilinder afgedekt is. (Zie schets)  

Ook bestaan open inktwerken die goeddeels m.b.v. stalen platen kunnen worden afgedekt. 

Soms blijft dit beperkt tot de inktbak zelf. In andere gevallen zijn de ook de walsen en 

drukcilinders niet meer zichtbaar. 

 

 

 

Ad 3: Inktwerken met kamerrakels 
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Inktwerken met kamerrakels hebben geen open inktbak. De inkt wordt in een gesloten 

inktkamer gepompt die, boven en onder afgesloten d.m.v. een rakel, tegen de gegraveerde 

wals wordt gedrukt. De gegraveerde wals transporteert alleen inkt in de napjes.  

 

 

 

De gegraveerde wals en de drukvorm zijn niet afgedekt. De overtollige inkt valt in een lekbak 

en loopt van daaruit af naar het inktreservoir.  

Kamerrakels worden veel in de flexo toegepast. 

3.1.4 Drukwerken 

Onderscheid moet worden gemaakt tussen twee typen machines:  

1. Machines met drukwerken in lijn  

2. Machines met een centrale tegendruk-cilinder.  

Ad 1: Drukwerken in lijn 

In het geval van drukwerken in lijn staan alle inktwerken op de vloer. Deze constructie is 

gangbaar bij diepdruk-, lakkeer en lamineermachines.  
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Ad 2: Machines met centrale tegendrukcilinder 

In de flexografie worden meestal machines mat centrale tegendrukcilinder gebruikt.  

Bij machines met centrale tegendrukcilinder bevinden de drukwerken zich rondom een grote 

cilinder waartegen het substraat gedrukt wordt. Het grote voordeel van de centrale tegendruk 

cilinder is dat het substraat tussen de verschillende drukgangen niet de kans krijgt om te 

vervormen waardoor het drukwerk gemakkelijk in register blijft. 
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Centrale tegendrukcilinders worden alleen toegepast in de flexografie. Doordat de inktwerken 

dicht opeen zijn gebouwd, is er weinig ruimte voor drogers tussen die drukwerken. Dit 

beperkt de snelheid en maakt het lastig om volvlakken te drukken. 

3.2 Verdamping uit het inktwerk tijdens productie 

3.2.1 Beschrijving 

Verdamping 

Omdat het inktoppervlak in de inktbak, op de gegraveerde wals, de cilinder en ook op de 

flexo-drukvorm steeds in beweging is, gaat de verdamping daar relatief snel. Vlak boven het 

inktwerk ontstaat een hoge oplosmiddelconcentratie in de lucht. 

Oplosmiddelen zijn zwaarder dan lucht en vallen voor een groot deel vanuit het inktwerk, 

over de rand van de inktbak, naar de vloer. Een deel verdwijnt rechtstreeks in de ruimte. Voor 

een ander deel worden dampen meegevoerd naar de aanzuiging door de droger.  
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Afzuiging 

Bijna alle inktwerken van machines met drukwerken in lijn kennen een aparte afzuiging voor 

de verdamping uit het inktwerk. Dit ter voorkoming van een te hoge blootstelling aan 

oplosmiddeldampen van het bedienend personeel. Zonder zo’n aparte afzuiging is het 

nagenoeg onmogelijk om de blootstelling van het personeel binnen aanvaardbare grenzen te 

houden. Zie ook de ‘Rapportage  inzake schoonmaken in Verpakkingsdrukkerijen’. 

Als er geen aparte afzuiging is, zal de ruimteventilatie een zeer grote capaciteit moeten 

hebben 

Waar sprake is van aparte afzuiging moet onderscheid gemaakt tussen de volgende 

verschillende soorten: 

1. Bodemafzuiging 

2. Geïntegreerde bodemafzuiging 

3. Randafzuiging 

Niet alle verdamping uit het inktwerk wordt afgezogen door deze aparte afzuiging ook de 

ruimteafzuiging draagt daaraan bij. 

4. Ruimteventilatie productiehal 

Ad 1: Bodemafzuiging 

Bij drukwerken in lijn is er veelal sprake zijn van een ‘bodemafzuiging’. Deze zuigt aan de 

niet-bedieningszijde van de pers, tussen de drukwerken, de op de vloer vallende 

oplosmiddeldampen af. De bodemafzuiging voert af naar buiten. 

Bij machines met centrale tegendruk cilinder treft men meestal geen bodemafzuiging aan. 

Deze is daar zinloos omdat de verdampte oplosmiddelen vanuit de inktbakken teveel 

verspreid worden. Bovendien wordt op deze machines relatief meer ethanol dan ethylacetaat 

gebruikt, en ethanol is minder zwaar dan ethylacetaat, waardoor het ‘naar beneden vallen’ 

minder effectief verloopt. De meest moderne machines met centrale tegendrukcilinder zijn 

volledig ingekapseld (Zie verder) 

Ad 2: Geïntegreerde bodemafzuiging  

In grote moderne machines is de bodemafzuiging soms in de machine geïntegreerd en wordt 

de daar afgezogen lucht via de drogers afgevoerd en bereikt zo de naverbrander. 

Ad 3: Randafzuiging 

In plaats van een bodemafzuiging kan er sprake zijn van een randafzuiging op de inktbak. 

Deze voorkomt dat oplosmiddeldampen naar beneden vallen en vervult verder de zelfde 

functie als de bodemafzuiging. De randafzuiging voert af naar buiten.  

Randafzuigingen op de inktbak kunnen ook worden gebruikt op machines met centrale 

tegendrukcilinder. 

Ad 4: Ruimteventilatie productiehal 
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Elke productiehal waar oplosmiddelhoudende inkten, lakken of lijmen worden gebruikt wordt 

ook apart mechanisch geventileerd. Een deel van de uit de inktwerken verdampte 

oplosmiddelen ontsnapt aan de bodem- of randafzuiging of droger. Dit deel wordt door de 

ruimteventilatie van de pershal afgevoerd.  

In gevallen waar bodem- of randafzuiging ontbreekt zal de capaciteit van de ruimteventilatie 

ventilatie groter moeten zijn, om te hoge blootstelling te van het productiepersoneel 

voorkomen. 

In productiehallen wordt vaak doelbewust enige overdruk gehandhaafd. Hiermee wordt 

voorkomen dat insecten het gebouw binnen kunnen komen. Dit beïnvloedt niet het totaal van 

de diffuse emissies, maar wel de manier waarop deze gemeten kunnen worden. Zie hiervoor 

deel 2 van dit rapport. 

Inkapseling 

De modernste machines met centrale tegendrukcilinder zijn soms geheel ingekapseld. Ook bij 

sommige lakkeermachines en in-line lamineerunits bij flexopersen is het drukwerk geheel 

ingekapseld.  

Meestal wordt de ingekapselde ruimte geventileerd doordat de drogers vanuit de inkapseling 

hun drooglucht-tekort aanvullen. In die gevallen wordt de lucht uit inkapselde ruimte geheel 

aan de naverbrander toegevoerd. 

3.2.2 Hoeveelheden 

Viscositeit 

In theorie zou gesteld kunnen worden dat de hoeveelheid oplosmiddel die aan de pers d.m.v. 

de automatische viscositeitsregeling aan de inkt wordt toegevoegd, ter compensatie dient van 

oplosmiddel dat uit het inktwerk verdampt.  

In de praktijk is dit echter maar voor een deel het geval. De inkt wordt namelijk doelbewust 

iets te visceus aan de pers toegeleverd zodat de viscositeit aan de pers zelf kan worden 

ingesteld. Een deel van het toegevoegde oplosmiddel dient derhalve voor het initiële op 

viscositeit brengen van de toegeleverde inkt. Bovendien resteert bij het einde van een 

drukorder altijd inkt in de pompbakken. Deze ‘press returns’ worden naar de inktkeuken 

afgevoerd. Zij bevatten meer oplosmiddel dan de oorspronkelijk toegevoerde inkt. 

Invloedsfactoren 

De verdamping uit de inktwerken hangt af van onder meer de volgende factoren 

1. Aard van het inktwerk 

2. Snelheid van de pers 

3. Aard van het drukwerk 

4. Gebruikt hoofdoplosmiddel 

5. Tijd van het jaar 
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Ad 1: Aard van het inktwerk 

In te zien valt dat bij het meest voorkomende ‘open inktwerk’, de verdamping het grootst zal 

zijn. Bij goed afgedekte inktwerken en inktwerken met kamerrakels is de verdamping de 

aanzienlijk minder. Zie hiervoor ‘Voorkomen en verminderen’. 

Ad 2: Snelheid van de pers 

Hoe sneller de pers, hoe heftiger de beroering van de inkt in de inktbak. De verdamping uit 

het inktwerk is groter bij een hogere snelheid. 

Ad 3: Aard drukwerk 

De hoeveelheid oplosmiddel die per tijdeenheid uit het inktwerk verdampt wordt niet 

beïnvloed door wàt er met dat inktwerk gedrukt wordt. Er is wat dit betreft geen verschil 

tussen inktwerken, waarmee slechts een klein groen plaatje wordt gedrukt en drukwerken 

waarmee een volvlak wit of een laklaag wordt aangebracht. De aard van het drukwerk heeft 

dan ook geen invloed op de absolute hoeveelheid oplosmiddel die uit de inktwerken 

verdampt. 

De aard van het drukwerk heeft echter wèl invloed op de percentuele hoeveelheid die 

verdampt. Immers in het geval van het drukken van een klein groen plaatje wordt er minder 

dan een tiende gram inkt per omwenteling afgenomen terwijl in geval van een wit volvlak of 

een laklaag dit vele grammen per omwenteling zullen zijn. In het eerste geval is de 

verdamping uit het inktwerk vele malen groter dan de hoeveelheid oplosmiddel die op het 

substraat wordt gebracht. In het tweede geval bedraagt de verdamping uit het inktwerk slechts 

een paar procent van hetgeen op het substraat wordt gebracht. 

Ad 4: Gebruikt hoofdoplosmiddel 

Hoe vluchtiger het hoofdoplosmiddel, hoe groter de verdamping uit het inktwerk. De 

verdampingsnelheid hangt af van de dampspanning. Over het algemeen geldt: hoe hoger de 

dampspanning hoe sneller de verdamping. Ethylacetaat, MEK en aceton verdampen 

beduidend sneller dan ethanol en isopropylalcohol.  

Bij het gebruik van mengsels van hoofdoplosmiddelen verdampen oplosmiddelen met een 

hoge dampspanning in grotere mate dan die met lagere dampspanning. De verhouding van de 

oplosmiddeldampen in de ventilatielucht van de productiehal is daardoor veelal iets anders 

dan die in de daar gebruikte inkten, lakken en lijmen. 
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Ter illustratie onderstaand de dampspanning bij 20C van de meest gebruikte 

hoofdoplosmiddelen 

Oplosmiddel Dampspanning  

Isopropylalcohol 43,0 mbar 

Ethanol 58,5 mbar 

Ethylacetaat 97,0 mbar 

MEK 105,0 mbar 

Aceton 247,0 mbar 

 

Ad 5: Omgevingstemperatuur 

De omgevingstemperatuur heeft invloed op de verdamping van oplosmiddelen. Voor warme 

periodes wordt soms een andere machineklare samenstelling van de inkten, lakken en lijmen 

aangehouden dan normaal. 

Pershallen van verpakkingsdrukkerijen zijn in de regel niet met airconditioning uitgerust 

vanwege de grote luchtdebieten van de ventilatie. De persen worden niet gekoeld omdat er 

dan condensatie van water optreedt op de walsen en cilinders. Dit beïnvloed de drukkwaliteit 

negatief. 

Het licht voor de hand dat een hogere omgevingstemperatuur invloed heeft op de grootte van 

de verdamping uit de inktwerken. Praktijkgegevens over verschillen tussen zomer en 

winterperiode zijn echter niet beschikbaar. 

Diepdruk en flexografie 

De bovenvermelde factoren maken dat er v.w.b. de verdamping uit de inktwerken verschillen 

zijn tussen machines met drukwerken in lijn en machines met een centrale tegendrukcilinder. 

Machines met drukwerken in lijn, zoals diepdrukpersen, de meeste lamineer- en 

lakkeermachines en sommige flexopersen zijn in de regel sneller dan flexopersen met een 

centrale tegendrukcilinder. Vanwege de naar verhouding kortere verblijftijd van het substraat 

in de droger behoeven ze dan ook een ‘sneller’ oplosmiddel. In de diepdruk wordt daarom 

vaak meer ethylacetaat dan ethanol gebruikt. In de flexo is dat andersom. 

De absolute grootte van de verdamping uit de inktwerken van diepdrukpersen, lamineer- en 

lakkeermachines is hierdoor substantieel groter dan die uit de inktwerken van flexopersen met 

centrale tegendrukcilinder. De percentuele grootte van de verdamping echter kan bij 

flexopersen met centrale tegendruk cilinder groter zijn dan bij diepdruk. In deze techniek 

worden immers veel minder vaak volvlakken gedrukt en wordt zelden gelakkeerd. Hierdoor is 

de totale opbrengst aan inkt, lak en lijm lager en vindt er naar verhouding minder verdamping 

in de drogers plaats. 
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Verdamping uit open inktwerken 

De grootste verdamping komt voor bij open inktwerken. In de praktijk zijn de onderstaande 

verdampingen geconstateerd.  

Machine Drukwerk Verdamping in % Verdamping 

absoluut 

(kg/u/inktwerk) 

Flexo met centrale 

tegendrukcilinder 

Plastic folie, geen 

volvlakken 

Ca 15% van toevoer  Orde van grootte: 

0,2 kg/drukwerk/uur 

Diepdruk Plastic folie, wit 

volvlak, in-line 

lamineren 

Ca 5% van de 

toevoer 

Orde van grootte: 

3,0 kg/drukwerk/uur 

 

Bovenstaande voorbeelden zijn weliswaar werkelijk gemeten, maar zijn alleen bedoeld ter 

illustratie van het verschijnsel dat een groot verschil in absolute verdamping gepaard kan gaan 

met een veel kleiner verschil in de relatieve verdamping. Zowel de absolute als de relatieve 

hoeveelheden kunnen per situatie zeer verschillen.  

In elke geval is de verdamping uit de inktwerken veruit de grootste bron van diffuse emissies. 

Zoals vermeld zijn op de verdamping meerdere factoren van grote invloed. De hoeveelheden 

kunnen dan ook, ondanks vergelijkbare machines, per bedrijf zeer verschillen. 

Verdeling over verschillende afzuigingen 

Het uit de inktwerken verdampte oplosmiddel wordt afgevoerd d.m.v. de aanzuig van de 

drogers, de bodem- of randafzuiging en de ruimteventilatie. De verdeling hangt uiteraard sterk 

af van de inrichting van zowel de pers als het ventilatiesysteem.  

Een zéér grove schatting voor een diepdrukpers met goede bodemafzuiging is: 

Ventilatie Afgevoerd percentage Naar de 

naverbrander? 

Bodemafzuiging 90% Meestal nee 

Drogerafzuiging Nihil Ja 

Ruimteventilatie 10% Nee 

 

De drogerventilatie leidt niet tot een emissie want de daarmee afgevangen oplosmiddelen 

worden aan de naverbrander toegevoerd. De hoeveelheid uit het inktwerk verdampt 

oplosmiddel die door de droger wordt afgevoerd is echter zeer gering: de luchtsnelheid in de 

spleet is niet hoog en deze zit relatief ver boven de inktbak. Van de twee overige manieren 

van afvoer is de bodemafzuiging veruit de belangrijkste. 

De oplosmiddelconcentraties in de afvoerlucht van de bodemafzuiging kunnen aanzienlijk 

zijn. Bij een pers met open inktwerk werd een concentratie van ca 0,97 g/m³ gemeten. Bij een 



DIFFUSE EMISSIES DEEL 1 

(EINDRAPPORT DD 11 NOVEMBER ‘05) 

 

 © ’05  Ministerie VROM & Sitmæ Consultancy bv Pag. 40 

pers met een goed afgedekt inktwerk bedroegen de concentratie ca 0,45 g/m³. Dit resultaat is 

slechts indicatief omdat het niet dezelfde persen en zeker niet dezelfde drukorders betrof. 

3.2.3 Voorkomen en verminderen 

Om de verdamping uit inktwerken te verminderen of de emissie ervan te voorkomen zijn de 

volgende mogelijkheden geconstateerd:  

1. Afgedekt inktwerk  

2. Toepassen kamerrakels (uitsluitend flexo) 

3. Inkapselen drukwerk 

4. Toepassen lijmen met minder oplosmiddel 

5. Geïntegreerde bodemafzuiging 

6. Afvoer bodem of randafzuiging naar naverbrander 

Ad 1: Afgedekt inktwerk 

Met een afgedekt inktwerk wordt bedoeld een inktwerk dat zó geconstrueerd is dat minder 

dan de helft van de diepdruk cilinder zichtbaar is. Alle andere delen van het inktwerk zijn zo 

afgedekt dat er weinig oplosmiddel damp uit kan ontsnappen. 

 

 

Hiernaast bestaan ook losse afdekplaten voor open inktwerken. Ook al zijn deze beschikbaar 

worden ze in de praktijk zelden gebruikt.  
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Toepassing van, t.g.v. hun constructie, afgedekte inktwerken draagt aanzienlijk bij tot 

vermindering van de verdamping vanuit het inktwerk. De vermindering t.o.v. het open 

inktsysteem wordt geschat op ca 50%.  

Over het effect van toepassing van losse platen op een anderszins open drukwerk zijn geen 

gegevens beschikbaar. Mits goed sluitend en met de nodige discipline gebruikt licht voor de 

hand dat zij eenzelfde effect hebben als het hierboven beschreven ´afgedekt´ inktwerk. 

Ad 2: Toepassen kamerrakels (uitsluitend flexo) 

Inktwerken met kamerrakels op flexopersen dragen aanzienlijk bij tot vermindering van de 

verdamping uit het inktwerk mits de overtollige inkt zo snel mogelijk wordt afgevoerd en niet 

de kans krijgt lang in de lekbak te blijven staan. De vermindering t.o.v. het open inktsysteem 

wordt ook geschat op ten minste 50 %. 

Ad 3: Inkapselen drukwerk 

Het inkapselen of omkasten van drukwerken, in combinatie van het afvoeren van alle lucht uit 

de inkapseling of omkasting, naar de naverbrander, reduceert de emissie van de uit het 

inktwerk verdampte oplosmiddelen tot nihil. 

Ad 4: Toepassen lijmen met minder oplosmiddel 

Het ligt voor de hand dat toepassing van lijmen met een lager oplosmiddelgehalte leidt tot 

minder verdamping vanuit het inktwerk. Hoe groot die vermindering is kon echter niet in de 

praktijk worden vastgesteld.  

Ad 5: Geïntegreerde bodemafzuiging 

Geïntegreerde bodemafzuiging voert de afgezogen lucht af via de drogers. Zodoende komt 

deze terecht in de naverbrander en resulteert niet in een emissie. 

Geïntegreerde bodemafzuiging voert over het algemeen minder lucht af dan een aparte 

bodemafzuiging. Uit de metingen blijkt echter niet dat deze minder effectief is. Wellicht komt 

dit omdat geïntegreerde bodemafzuiging aan beide zijden van het drukwerk en direct onder 

het inktwerk afzuigt, in plaats van aan één kant en enigszins verwijderd ervan. 

Naar schatting leidt toepassing van geïntegreerde bodemafzuiging tot een vermindering van 

de emissie uit inktwerken van in de orde van grootte van 70%.  

Ad 6: Afvoer bodem- of randafzuiging naar naverbrander 

Zoals eerder gesteld kunnen de oplosmiddelconcentraties in de afvoer van de bodemafzuiging 

oplopen tot ca 1 g/m³. Deze concentratie is over het algemeen beduidend lager dan die in de 

drooglucht van de machine (veelal zo’n 3 à 6 g/m³ gemiddeld). Het afvoerdebiet van de 

bodemafzuiging bedraagt in de regel zo’n 25 tot 50% van die van de drogers. 

Zou men de bodemafzuiging ook naar de naverbrander voeren dan vergroot het luchtdebiet 

van de pers met ca 25 à 50% en verlaagt de oplosmiddelconcentratie in de toevoer naar de 

naverbrander met 10 à 25%. 

De bodemafzuiging zou kunnen worden aangesloten op de naverbrander, mits die daarvoor 

voldoende capaciteit heeft en mits de uiteindelijke concentratie binnen het autotherme 

werkingsgebied van de naverbrander valt. 
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Over het algemeen zal de naverbrander niet voldoende overcapaciteit hebben om altijd de 

extra luchtstroom te verwerken. In de praktijk echter wordt lang niet altijd de volle capaciteit 

van de naverbrander benut. Machines staan een aanzienlijk deel van de tijd stil voor inrichten 

en uitbouwen en lang niet altijd worden alle drogers van de persen tegelijk gebruikt. In de 

meeste verpakkingsdrukkerijen werkt de naverbrander slechts zo’n 10% van de tijd op volle 

capaciteit. Gedurende het grootste deel van het jaar is er capaciteit ‘over’. Deze kan benut 

worden voor het behandelen van de afvoer van de bodemafzuiging. 

Een soortgelijke oplossing bestaat ook voor andere diffuse emissies. Aan deze mogelijkheid is 

een aparte paragraaf gewijd. Zie Hoofdstuk 7: ‘Ventilatiestromen naar de naverbrander’. 

Continue afvoer van de bodemafzuiging naar de naverbrander zou de emissie vanuit de 

inktwerken met ca 90 % kunnen verminderen. Maar omdat de naverbrander niet altijd 

voldoende capaciteit vrij heeft, zal het effect in de praktijk minder zijn. Neemt men aan dat de 

naverbrander gedurende 70% van de tijd voldoende capaciteit heeft dan is een emissiereductie 

van 70% x 90% = ca 60% mogelijk.  

Dit effect verschilt niet veel van dat van de andere mogelijke maatregelen. Terwijl deze veelal 

goedkoper zullen zijn. 

3.3 Open pompbakken 

3.3.1 Beschrijving 

Naast de pers staat bij elk drukwerk een pompbak. Hierin zit de gebruiksvoorraad inkt voor de 

betreffende order. Vanuit de pompbak wordt de inkt, lak of lijm continu naar het inktwerk 

gepompt, vandaar loopt het teveel via een overstort terug naar de pompbak. 

In de pompbak wordt continu de viscositeit van de inkt gemeten. Als deze te hoog wordt, 

wordt er automatische oplosmiddel toegevoegd. 

De pompbakken kennen een minimum vullingsgraad om te voorkomen dat de pomp droog 

draait. Het gevolg hiervan is dat er steeds meer inkt aan de pers wordt toegevoerd dan strikt 

genomen voor de order nodig is. Het teveel wordt na afloop als ‘press- return’ naar de 

inktkeuken teruggebracht en opgeslagen. Press returns worden zoveel mogelijk hergebruikt. 

De inkt is door het pompen in de pompbak steeds in beweging. De pompbakken hebben 

deksels waarmee ontsnappen van het verdampte oplosmiddel kan worden tegengegaan. In de 

praktijk staan deze deksels echter open; de drukker wenst continu het inktniveau en de goede 

werking van de pomp visueel te kunnen controleren. 

3.3.2 Hoeveelheden 

Onbekend. Vermoedelijk in verhouding tot de verdamping uit het inktwerk zeer gering. De 

pompbakken zijn zelden helemaal vol en derhalve bevindt het bewegend vloeistof oppervlak 

zich relatief ver van de rand. Bovendien zijn pompbakken aan de bovenkant nooit helemaal 

open. Het geopende deksel maakt slechts een deel van het bovenoppervlak vrij 
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3.3.3 Voorkomen of verminderen 

Voor de hand ligt het gesloten houden van de deksels van de pompbakken. Het open staan 

ervan is echter zó wijd verbreid dat dit waarschijnlijk teveel gevraagd is. 

De pompbakken zijn steeds laag geplaatst, onder of vlak naast het drukwerk. Als er 

bodemafzuiging is zal het verdampte oplosmiddel daardoor worden afgevoerd. 

3.4 Overdruk in droger of droger niet goed gesloten  

3.4.1 Beschrijving 

Heerst er overdruk in de droger of is deze niet goed gesloten, dan wordt er met oplosmiddel 

beladen lucht de productiehal in geblazen. Het resultaat is een te hoge blootstelling van het 

personeel aan oplosmiddeldampen. Deze oplosmiddeldampen worden afgevoerd door de 

ruimteventilatie. 

3.4.2 Hoeveelheid 

Afhankelijk van de machine kunnen per droger maximaal een paar honderd kg oplosmiddel 

per uur worden verwerkt. Bij een in overdruk werkende of niet goed gesloten droger kan 

hiervan een substantieel deel in de pershal terecht komen. Alleen al omwille van veiligheid en 

arbeidshygiëne dient deze situatie niet voor te komen. 

In geval van goed onderhoud en juiste bediening is deze emissie nul. 

3.4.3 Voorkomen of verminderen  

Goed onderhoud en juiste bediening. Periodieke controles. 

3.5 Storing bypass van de drogers 

3.5.1 Beschrijving 

De meeste in Nederland gebruikte persen waren al in bedrijf voordat de naverbranders en de 

bijbehorende leidingen, afsluiters en regelapparatuur werden geïnstalleerd. De regeling van de 

bypass is dan ook meestal als ‘extra’ aan de pers gebouwd.  

In de praktijk blijkt de regeling, vooral als de naverbrander recent in werking is gesteld, 

regelmatig de goede werking van de drogers te verstoren. Bij storing wordt de bypass 

handmatig open gezet en wordt de productie voortgezet. In dat geval wordt alle drooglucht 

van de betreffende drogers rechtstreeks naar buiten afgevoerd. 

In sommige gevallen is de automatische werking van de bypass buiten werking gesteld en 

wordt deze handmatig dichtgezet als de productie eenmaal goed loopt. 

3.5.2 Hoeveelheid 

Storingen ten gevolge van de bypass beïnvloeden de productie niet. Ze worden dan ook, 

vooral als ze in de avond of nacht optreden, niet met prioriteit verholpen. Het is niet 

ongebruikelijk dat in zo’n geval één of meer dagen ‘op de bypass’ gedraaid wordt. 
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Als de bypass handmatig bedient wordt heeft dat twee verschillende effecten op de emissie. 

Ten eerste wordt de bypass nogal eens vergeten en ten tweede de bypass wordt pas laat dicht 

gezet, als de productie goed verloopt. Dit laatste verhoogt zeer de emissie tijdens het inrichten 

en dergelijke (Zie § 3.6 ‘Inrichten, uitbouwen etc’). 

In te zien valt dat bij storingen aan de bypass per dag ongeveer 0,4% van de jaarlijks op de 

betreffende drogers gebruikte oplosmiddelen wordt geëmitteerd. Daar waar het de bedoeling 

is de totale emissies van het bedrijf te beperken tot minder dan 10% van de gebruikte 

hoeveelheid oplosmiddelen, is dit aanzienlijk.  

3.5.3 Voorkomen of verminderen  

Goed werkende automatische regeling.  

Prioriteitsstelling, goed onderhoud en juiste bediening. Periodieke controles. Snelle reparatie.  

3.6 Inrichten, uitbouwen, pauze, storing tijdens productie  

3.6.1 Beschrijving 

Als de pers in vol productie is wordt de drogerventilatie naar de naverbrander gevoerd en als 

er geen inkt in de pers is, wordt de drogerventilatie via de bypass naar buiten gevoerd. In 

andere situaties is het minder evident waarheen de drogerventilatie wordt afgevoerd.  

Tijdens inrichten, uitbouwen, pauzes en storingen tijdens productie moet onderscheid worden 

gemaakt tussen drie verschillende situaties: 

1. Er is geen inkt in de pers 

2. Er is inkt in de pers maar het substraat staat stil of wordt onbedrukt doorgevoerd 

3. Er is inkt in de pers en het substraat wordt zeer langzaam (ca 10 m/minuut: tornen), 

bedrukt, doorgevoerd 

4. Er is inkt in de pers en het substraat wordt langzaam (ca 30 tot 60 m/minuut: kleur 

maken), bedrukt, doorgevoerd 

Ad 1: Er is geen inkt in de pers  

Als er geen inkt in de pers is, staat de drogerventilatie meestal af. Als de drogerventilatie wèl 

aan staat wordt de drooglucht d.m.v. de bypass naar buiten gevoerd. Deze is nagenoeg vrij 

van oplosmiddelen. (Er kunnen eventueel oplosmiddeldampen uit de ruimte worden 

afgezogen, afkomstig van een andere machine). De machine zelf veroorzaakt geen diffuse 

emissie.  

Ad 2: Er is inkt in de pers maar het substraat staat stil of wordt onbedrukt doorgevoerd 

Als er inkt in de pers staat, is steeds het inktwerk in beweging om indrogen van inkt op de 

drukvorm te voorkomen. Door de beweging van het inktwerk verdampt er oplosmiddel. De 

drogers staan aan. Soms op een lage stand. Zij zuigen lucht aan van boven het inktwerk en  

voeren zo een deel van het verdampte oplosmiddel af. De drooglucht wordt via de bypass naar 

buiten afgevoerd. De drooglucht bevat een zeer lage concentratie aan oplosmiddelen. Er is 

sprake van een geringe diffuse emissies. 
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Ad 3: Er is inkt in de pers en het substraat wordt zeer langzaam (ca 10 m/minuut: tornen), 

bedrukt, doorgevoerd 

Als het substraat langzaam bedrukt wordt doorgevoerd staat de drogerventilatie aan. Soms op 

een lage stand. Vanaf het substraat verdampt in de droger oplosmiddel. Als in deze 

omstandigheden de drooglucht niet naar de naverbrander maar via de bypass naar buiten 

wordt gevoerd is er sprake van een diffuse emissie. 

Als dit plaatsvindt bij de laagst mogelijke machine snelheid, wordt dit in dit rapport ´tornen´ 

genoemd. Tornen komt voor als er met de productie gewacht moet worden zonder dat het 

register verloren mag gaan. Bijvoorbeeld bij het verhelpen van storingen of het wachten op 

goedkeuring van de klant.  

Ad 4: Er is inkt in de pers en het substraat wordt langzaam (ca 30 à 60 m/minuut: kleur 

maken), bedrukt, doorgevoerd 

Is eenmaal de machine met inkt gevuld, het substraat doorgevoerd het register ingesteld voor 

zover dat bij stilstaande machine kan, moet er worden kleurgemaakt. Dit gebeurt bij 

perssnelheden van 30 á 60 m/min.  

De snelheid waarmee kleur wordt gemaakt is een compromis. Hoe hoger de snelheid, hoe 

meer afval er wordt geproduceerd voordat het register correct is. Hoe lager de snelheid, hoe 

langer het duurt. Dit komt vooral door het feit dat de lengte van de substraatbaan in een pers 

wel 150 tot 300 meter kan zijn. Voordat het effect van een registerverandering kan worden 

geconstateerd moeten vele tientallen meters worden doorgevoerd. Bij een lage perssnelheid 

zou dit wel erg lang duren. 

Als dit alles plaatsvindt bij een machine snelheid van 30 à 60 m/min, wordt dit in dit rapport 

‘kleur maken’ genoemd.  

3.6.2 Hoeveelheid 

Ad 1: Er is geen inkt in de pers 

In deze situatie is de diffuse emissie nihil.  

Ad 2: Er is inkt in de pers maar het substraat staat stil of wordt onbedrukt doorgevoerd 

In deze situatie is er sprake van verdamping uit het inktwerk en derhalve van een diffuse 

emissie. 

Het grootste deel van deze emissie vindt plaats via de bodemafzuiging en de ruimteafzuiging. 

Slechts een zeer klein deel vindt zijn weg via de droger. De resulterende concentratie in de 

drooglucht is in de orde van enkele tientallen milligrammen per m³; zeker geen autotherme 

concentratie. 

Als de bypass geopend is, bedraagt de emissie bedraagt enkele honderden grammen per uur. 

Op jaarbasis komt dit overeen met minder dan een tiende procent van het oplosmiddelgebruik. 

Ad 3: Er is inkt in de pers en het substraat wordt zeer langzaam (ca 10 m/minuut: tornen), 

bedrukt, doorgevoerd 

Zie onder Ad 4. 
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Ad 4: Er is inkt in de pers en het substraat wordt langzaam (ca 30 à 60 m/minuut: kleur 

maken), bedrukt, doorgevoerd 

In deze situaties zal er, als de bypass geopend is, sprake zijn van een diffuse emissie. De 

grootte ervan hangt af van de perssnelheid. 

Het moment van sluiten van de bypass en beginnen met afvoeren van de drooglucht naar de 

naverbrander verschilt per bedrijf. In sommige gevallen wordt de bypass gesloten zodra de 

presseur in gaan (Met de presseurs wordt het substraat in contact gebracht met de drukvorm 

en komt er inkt op het substraat). Meestal echter wordt de bypass gesloten zodra de pers, met 

presseurs in, een zekere minimum snelheid heeft bereikt. Dit met het doel te voorkomen dat 

de drogerventilatie ontregelt raakt en om te voorkomen dat aan de naverbrander drooglucht 

met een te lage concentratie oplosmiddelen wordt toegevoerd.  

De regeling is echter, v.w.b. de concentratie naar de naverbrander snel te voorzichtig, in de 

zin dat al bij het instellen concentraties kunnen worden bereikt die zonder probleem naar de 

naverbrander kunnen worden gestuurd. 

Een rekenvoorbeeld aan de hand van ervaringsgegevens kan dit verduidelijken: 

Langzaam draaien Kleur 

maken 

Tornen  

oplosmiddel/m² 12 12 g/m³ 

breedte 0,9 0,9 m 

snelheid 50 10 m/min 

hoeveelheid per uur       32.400         6.480 g/uur 

debiet       20.000       20.000 m³/h 

concentratie           1,62            0,32 g/m³ 

 

Het bovenstaande is alleen bedoeld als rekenvoorbeeld. De werkelijke concentraties hangen 

uiteraard zeer af van het droogluchtdebiet.  

Het geopend zijn van de bypass tijdens het kleurmaken veroorzaakt een aanzienlijk diffuse 

emissie. Tijdens tornen is dit veel minder het geval.  

Hetzelfde rekenvoorbeeld illustreert: 

Langzaam draaien Totaal op 

pers 

Instellen Tornen  

oplosmiddel/m² 12 12 12 g/m³ 

breedte 0,9 0,9 0,9 m 

snelheid 250 50 10 m/min 

hoeveelheid per uur 162 32,4 6,48 kg/uur 

% van de tijd 66% 20% 1%  

bedrijfsuren 5280 5280 5280 3 ploegen 

Hoeveelheid per jaar   564,54     34,21          0,34 ton 

Percentage 100% 6,1% 0,1%  
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De hoeveelheid kan ook op andere wijze benaderd worden. 

Tijdens het kleurmaken wordt ‘inschiet’ (afval) geproduceerd. Het inschietpercentage hangt 

onder meer af van de lengte van de order. Maar in de regel zal dit 5 à 15% bedragen. Als 

tijdens het kleur maken de bypass geopend is, wordt het overgrote deel van dit afval derhalve 

met open bypass geproduceerd. Dit betekent dat derhalve ook 5 à 15% van de oplosmiddelen 

niet naar de naverbrander worden gestuurd. 

Gesteld kan dan ook worden dat als tijdens het langzaam draaien van de pers bij kleurmaken 

de oplosmiddelen niet naar de naverbrander worden gezonden, zal dat tot een diffuse emissie 

leiden van 5% à 15% van het totale gebruik op de betreffende machine. 

 

3.6.3 Voorkomen of verminderen  

De grootte van de diffuse emissie staat en valt met de manier waarop het sluiten van de 

bypass geregeld is. In ieder geval dient dit automatisch te gebeuren en op zodanige wijze dat 

het de droging niet verstoort. 

Uit eerdere de rekenvoorbeelden blijkt dat het meestal zinloos is om de drogerventilatie naar 

de naverbrander te voeren, tijdens tornen en als er geen substraat wordt doorgevoerd. 

Zodra de pers echter sneller draait dan bij ‘tornen’ wordt er echter een autotherme 

concentratie bereikte en is de vracht aan oplosmiddelen zodanig dat afvoer naar de 

naverbrander voor de hand ligt. 

In te zien valt dat als de drogerventilatie laag gezet kan worden als het substraat slechts 

langzaam wordt doorgevoerd, de oplosmiddelconcentratie in de drooglucht hoger zal kunnen 

zijn dan als dit niet het geval is. Dan zal een hogere concentratie voor de naverbrander bereikt 

kunnen worden en het bezwaar tegen vroegtijdig sluiten van de bypass minder zijn. 

Aanbeveling: 

Om de diffuse emissies binnen acceptabele grenzen te houden dient de bypass automatisch 

gesloten te worden voordat de snelheid wordt bereikt waarop wordt kleurgemaakt.  

Om in dat geval een zo hoog mogelijke concentratie te krijgen helpt het zeer als de droger-

ventilatie een minder debiet heeft dan tijdens de productie. 

In vergelijking met de situatie waarbij de bypass op productiesnelheid wordt gesloten, wordt 

de diffuse emissie drastisch verminderd. 

3.7 Reinigen vloeren  

3.7.1 Beschrijving 

Vloeren in productieruimtes worden gereinigd met vluchtig oplosmiddel. Hiervoor wordt 

meestal het hoofdoplosmiddel van de inkten, lakken en lijmen gebruikt. 
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De vloer wordt nat gemaakt met oplosmiddel. Met een dweil of zwabber worden de 

inktvlekken verwijderd.  

Vier werkmethoden zijn te onderscheiden, waarbij het relevante verschil is hoe het 

oplosmiddel op de vloer wordt gebracht en welk oplosmiddel gebruikt wordt. 

1. Oplosmiddel spuiten  

2. Oplosmiddel sprenkelen  

3. Gebruik luiwagen   

4. Gebruik minder vluchtige middelen 

Ad 1: Oplosmiddel spuiten 

Het oplosmiddel wordt onder druk, vanuit de toevoer van het oplosmiddel waarmee de inkt op 

viscositeit wordt gehouden, bespoten met oplosmiddel. Het bespuiten van een oppervlak van 

meerdere m² tegelijk wordt daarbij niet geschuwd. 

Deze methode wordt in maar weinig bedrijven gehanteerd. 

Ad 2: Oplosmiddel sprenkelen 

Het oplosmiddel wordt vanuit een emmer, gieter o.i.d. op de vloer gesprenkeld. In de regel 

kleine oppervlakken tegelijk. 

Dit is de in de regel gebruikte werkmethode 

Ad 3: Gebruik luiwagen 

Het oplosmiddel bevindt zich in een emmer met wringer en wordt opgebracht met een 

zwabber. Deze wordt steeds na gebruik uitgewrongen. 

Deze methode wordt slechts weinig gebruikt. 

Ad 4: Gebruik minder vluchtige middelen 

Er bestaan minder vluchtige oplosmiddelen speciaal voor het reinigen van vloeren. Ze worden 

in Verpakkingsdrukkerijen soms gebruikt. Veelal is dit voor de ‘grote schoonmaak’. Het 

reinigingsmiddel wordt aangebracht en krijgt de kans het vuil los te weken. Gedurende die 

tijd kan de vloer echter niet gebruikt worden. Na afloop moet de vloer wel, met vluchtig 

oplosmiddel ‘ontvet’  worden. 

3.7.2 Hoeveelheden 

Het grootste deel van het op de vloer gebrachte oplosmiddel verdampt. De hoeveelheid 

oplosmiddel die per schoonmaakbeurt wordt gebruikt wordt hangt zeer af van de gebruikte 

werkmethode. 

Over het algemeen worden de vloeren eenmaal per dag schoongemaakt.  
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Afhankelijk van de gebruikte werkmethode en de te reinigen oppervlakte, kunnen voor het 

wassen van de vloeren, per machine, ongeveer de volgende hoeveelheden gebruikt worden:  

Werkmethode Gebruik per keer Emissie per jaar 

Spuiten  Ca 15 liter 3,75 ton 

Sprenkelen Ca 10 liter 2,50 ton 

Luiwagen Ca 1 liter 0,25 ton 

3.7.3 Voorkomen en verminderen 

Het ligt voor de hand dat een aanzienlijk vermindering van de emissie die wordt veroorzaakt 

door het reinigen van de vloeren kan worden bereikt door het gebruik van een luiwagen. Ten 

opzicht van het in de regel gehanteerde methode (sprenkelen) is een vermindering van de 

emissies met zo’n 90% te bereiken. 

Ook is het mogelijk het reinigen van de vloeren te verminderen door het toepassen van 

preventieve maatregelen. Hieronder vallen het met karton of plastic beplakken van delen van 

de vloer waar morsingen waarschijnlijk zijn. 

Bij gebruik van niet vluchtige schoonmaakmiddelen wordt de emissie nihil. 

Zie voor nadere informatie over het schoonmaken van vloeren de ‘Rapportage inzake 

schoonmaken in verpakkingsdrukkerijen’. 

3.8 Open vaten met oplosmiddelhoudend product of afval 

3.8.1 Beschrijving 

Op veel plaatsen in verpakkingsdrukkerijen bevinden zich vaten met oplosmiddelhoudende 

inkten, lakken, lijmen of afval. Als deze vaten niet zijn afgesloten zal er oplosmiddel uit 

verdampen. Dit oplosmiddel wordt afgevoerd door de ruimteventilatie. 

3.8.2 Hoeveelheden 

De verdamping uit openstaande vaten is gering, mits het vloeistofoppervlak niet in beweging 

is en mits het oppervlak niet in de tocht staat. Blijven beweging en tocht uit, dan vormt zich 

boven het oppervlak een laag verzadigde damp die verdere verdamping tegen gaat. De laag 

blijft ter plekke omdat oplosmiddelen zwaarder zijn dan lucht. 

Staan open vaten echter op de tocht of wordt het vloeistofoppervlak bewogen dan gaat de 

verdamping snel en is deze niet meer verwaarloosbaar. Voldoende ‘tocht’ om tot merkbare 

verdamping te leiden wordt al veroorzaakt door langsrijdende vorkheftrucks en dergelijke. 

In verband met brandgevaar worden thans al vaten met oplosmiddelen en 

oplosmiddelhoudende inkten, lakken en lijmen zoveel mogelijk gesloten gehouden. Meestal 

zal de emissie uit open vaten, in verhouding tot de andere diffuse emissies, verwaarloosbaar 

zijn. 
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3.8.3 Voorkomen en verminderen 

Voor zover nodig is de voor de hand liggende remedie tegen verdamping uit vaten is het 

afgesloten houden daarvan. Het effect daarvan is vooral groot bij vaten waarin het 

vloeistofoppervlak in beweging is of die ‘op de tocht’ staan. 

3.9 Restoplosmiddel in producten  

3.9.1 Beschrijving 

Na het drogen van inkten, lakken en lijmen zal een klein beetje oplosmiddel in de inkt, lak of 

lijm achterblijven en later, buiten de machine of zelfs buiten het bedrijf, alsnog verdampen.  

3.9.2 Hoeveelheden 

Bij voedselverpakkingen is de retentie over het algemeen zéér klein. Deze ligt in de orde van 

10 mg/m². Bij een opbrengst van bijvoorbeeld 5 g/m² aan vaste stof is dit slechts ca 0,2%.  

Bij een grote verpakkingsdrukkerij met een oplosmiddelgebruik van meer dan 1000 ton/jaar 

betrof het ca 750 kg per jaar, ofwel minder dan 0,1% van het totale gebruik; in verhouding tot 

de andere diffuse emissies een verwaarloosbare hoeveelheid. 

In uitzonderingsgevallen, waar papieren en kartonnen producten worden vervaardigd die niet 

bestemd zijn als voedselverpakking, en waar mogelijk niet regelmatig op retentie wordt 

gecontroleerd, is er kans op een grotere retentie en derhalve een grotere diffuse emissie. In 

dergelijke gevallen is een retentie van 300 mg/m² of meer mogelijk. Dit komt overeen met ca 

1,5% van het oplosmiddelgebruik. 

Ook uit de illustratiediepdruk (tijdschriften en catalogi, gedrukt met tolueenhoudende inkten) 

is bekend dat, zonder speciale maatregelen, de retentie kan oplopen tot enkele honderden mg 

per m². Ook dan kan de retentie enkele procenten van het totale oplosmiddelgebruik bedragen. 

3.9.3 Voorkomen en verminderen 

Als er sprake is van een aanzienlijke retentie kan deze worden verminderd door aanpassing 

van de droging. Een hogere temperatuur en hogere snelheid van de drooglucht bij de droging 

zijn de aangewezen methoden. Een hogere luchtsnelheid hoeft niet persé ook een hoger 

luchtdebiet in te houden. Het vergt veeleer een verandering van de blaasinrichting in de 

droger. Het hiervoor ombouwen van de drogers kan echter zeer duur zijn. 
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4 NAVERBRANDER 

4.1 Restemissies naverbrander  

4.1.1 Beschrijving 

De naverbrander vernietigt niet alle toegevoerde oplosmiddelen. Een klein deel ontsnapt aan 

de verbranding. Dit is formeel gezien geen diffuse emissie, maar telt uiteraard wel mee voor 

de totale emissies. 

4.1.2 Hoeveelheden 

De hoeveelheid hangt af van de verblijftijd van de afgassen in de naverbrander en de 

concentratie ervan. De meeste bij Nederlandse verpakkingsdrukkerijen gebruikte 

naverbranders zijn ontworpen op een grenswaarde van 50 of zelfs 20 mgC/Nm³.. Hierbij 

wordt dan ook nog vaak de strenge norm gehanteerd dat deze grenswaarde zelfs bij het 

wisselen van de bedden in een regeneratieve naverbrander niet wordt overschreden. Er 

worden ook vaak NER of TA-luft grenswaarden gehanteerd terwijl dit volgens 

oplosmiddelbesluit en  Milieubeleidsovereenkomst Grafische Industrie en 

Verpakkingsdrukkerijen niet nodig is. De emissiegrenswaarde voor afgassen in het 

oplosmiddelbesluit is 100 mgC/Nm³ als 24-uurs gemiddelde en de MBO regelt alleen de 

totale jaarlijkse emissies zonder enige specifieke grenswaarde voor de afgassen. 

Bij ethanol en ethylacetaat is 1 mgC ± 2 mg oplosmiddel. De emissie aan uitlaatzijde van de 

naverbrander bedraagt dus in de regel minder dan 100 mg oplm/Nm³. Meestal wordt hiermee 

bedoeld dat de naverbranders ook onder vollast permanent deze eindconcentratie halen. In de 

praktijk is de gemiddelde eindconcentratie dan ook aanzienlijk lager dan de ontwerp-

concentratie. Ook dit is het gevolg van het feit dat de naverbranders in de regel bijna nooit op 

vollast worden gebruikt. 

In de praktijk werd bij een grote verpakkingsdrukkerij een gemiddelde eindconcentratie 

aangetroffen van zo’n 20 mg oplosmiddel per m³. Bij een gemiddelde beginconcentratie kan 

ca 3 gram/m³, leidt dit tot een doorslag van 20/3000 ofwel ca 0,7%. Als zo’n 1000 ton per jaar 

aan de naverbrander wordt toegevoerd, leidt dit tot een emissie van ca 7 ton per jaar. 

Deze getallen zullen van bedrijf tot bedrijf verschillen. Bij bedrijven waar de begin-

concentratie gemiddeld lager is zal de restemissie van de naverbrander, uitgedrukt in 

procenten van de totale input, hoger zijn. Dit zal het geval zijn in kleinere bedrijven die 

hoofdzakelijk in flexo drukken. Bij een beginconcentratie van gemiddeld 1,5 gram/m³ en 

gelijke gemiddelde eindconcentratie is reeds sprake van een doorslag van 1,5% van de input. 

4.1.3 Voorkomen of verminderen 

Zonder buitensporig hoge kosten is de doorslag van bestaande naverbranders niet te 

verminderen. 
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Als meer, maar minder zwaar beladen, luchtstromen naar de naverbrander worden geleid zal 

de doorslag overigens toenemen. Deze toename zal echter veel minder zijn dan de tegelijk 

optredende vermindering van de diffuse emissies. 

4.2 Storing naverbrander  

4.2.1 Beschrijving 

Naverbranders behoren zonder storingen te werken. In de praktijk blijkt dit lang niet altijd het 

geval. Vooral bij zojuist geïnstalleerde naverbranders komt het enkele malen per jaar voor dat 

ze in storing vallen. De productie wordt dan voortgezet, terwijl de met oplosmiddel beladen 

drooglucht rechtstreeks naar buiten wordt afgevoerd. 

Bij zeven Nederlandse verpakkingsdrukkerijen met naverbrander varieerde het aantal 

storingsdagen over 2004 tussen de 1 en 14, met een gemiddelde van bijna 7,5 dagen per jaar. 

4.2.2 Hoeveelheid 

Reparatie duurt vaak enkele dagen omdat de leveranciers meestal niet in Nederland zijn 

gevestigd. Bij 250 bedrijfsdagen per jaar wordt per dag storing wordt zo ca 0,4% van het 

jaarlijks oplosmiddelgebruik geëmitteerd. 

Daar waar het de bedoeling is de totale emissies van het bedrijf te beperken tot minder dan 

10% van de gebruikte hoeveelheid oplosmiddelen, is dit aanzienlijk. 

4.2.3 Voorkomen of verminderen  

Prioriteitsstelling, goed onderhoud en juiste bediening. Periodieke controles. Snelle reparatie.  

Naverbranders kunnen worden uitgerust met computertechnieken die sterk bijdragen aan het 

voorkomen en snel repareren van storingen. De werking van de naverbrander kan er continu 

mee worden gevolgd, alle storingen worden geregistreerd en het is ook mogelijk e.e.a 

automatisch naar de leverancier te laten overzenden.  

4.3 Niet op de naverbrander aangesloten machines en drogers  

4.3.1 Beschrijving 

In sommige bedrijven zijn één of meer machines of soms een enkele droger niet op de 

naverbrander aangesloten.  

Machines  

In geval van hele machines is de reden hiervoor veelal dat de machine weinig gebruikt wordt 

voor oplosmiddelhoudende inkten, lakken of lijmen. Ook kan het zijn dat de machine binnen 

afzienbare tijd uit dienst zal worden genomen. Vaak zijn het oude machines waarvan de 

drogers niet goed geoptimaliseerd kunnen worden en die derhalve kampen met een, in 

verhouding tot het oplosmiddelgebruik, groot drooglucht debiet waarin de concentratie aan 

oplosmiddelen laag is. 
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Drogers 

Onderscheid wordt gemaakt tussen ‘ tussendrogers’ en ‘einddrogers’. Tussendrogers vindt 

men na elk drukwerk. Zij zorgen ervoor dat de inkt ten minste zo droog is dat er een volgende 

kleur op kan worden gedrukt. De einddroger is groter en geplaatst aan het einde van de pers. 

Hiermee wordt het drukwerk minstens zover gedroogd dat het kan worden opgewikkeld en 

verder kan worden verwerkt. Ook dient de einddroger ervoor de oplosmiddelretentie binnen 

aanvaardbare grenzen te brengen. 

Als één van de drogers van een machine niet op de naverbrander is aangesloten, is dit vaak 

een droger van een drukwerk waarop hoofdzakelijk waterige producten worden gebruikt of 

een einddroger die buitensporig veel lucht met een lage concentratie aan oplosmiddel 

voortbrengt.  

Voordelen 

Het voordeel van deze manier van werken is tweeërlei. Voor de hand ligt dat de naverbrander 

een minder grote capaciteit behoeft en dus goedkoper zal zijn. Daarnaast wordt een hoog 

energiegebruik voorkomen. Een hoger luchtdebiet vraagt meer energie voor de hoofd-

ventilator van de naverbrander en de lagere oplosmiddelconcentratie kan er toe leiden dat de 

naverbrander niet meer autotherm kan werken en dat derhalve het brandstofverbruik drastisch 

toeneemt. 

Juridisch is er geen bezwaar tegen deze praktijk mits de vergunning, in overeenstemming met 

de beleidsovereenkomst Grafische Industrie en Verpakkingsdrukkerijen, een totale emissie-

grenswaarde in procenten van de input omvat en deze grens niet overschreden wordt. Ook het 

oplosmiddelbesluit laat dit toe, mits gebruik wordt gemaakt van het reductieschema en de 

grenswaarde niet wordt overschreden.  

Verschillende situaties 

Onderscheid wordt gemaakt tussen de volgende situaties: 

1. Gehele machine niet aangesloten op de naverbrander 

2. Droger van één drukwerk (tussendroger) niet aangesloten op de naverbrander 

3. Einddroger van een pers niet aangesloten op de naverbrander 

4.3.2 Hoeveelheden 

Niet aangesloten machines 

Alle oplosmiddelen die op de betreffende machines worden gebruikt, worden ook 

geëmitteerd. In verhouding tot het totale oplosmiddelgebruik zal de emissie meestal gering 

zijn; anders zou de machine wel op de naverbrander zijn aangesloten. 

In verhouding tot een emissiegrenswaarde van thans 15% van de input en in de toekomst 

wellicht 10% van de input, kan de emissie echter wèl substantieel zijn. Een rekenvoorbeeld 

kan dit illustreren: 

• Aantal machines: 5  

• Waarvan altijd werken op oplosmiddel: 4 (250 dagen per jaar) 
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• Waarvan zelden werkt op oplosmiddel: 1 (25 dagen per jaar) 

• Uitstoot als % van input: 2,5% 

• Uitstoot als % van grenswaarde (15, 12 resp. 10%): 17, 21 resp. 25% 

Elders in het bedrijf zal voor deze emissies compensatie moeten worden gevonden. Naarmate 

de grenswaarde lager wordt, zal dit moeilijker te realiseren zijn. 

Niet aangesloten droger van een drukwerk (tussendroger) 

Als een droger van een drukwerk waarop meestal waterige producten worden toegepast niet is 

aangesloten op de naverbrander, geldt mutadis mutandis hetzelfde als bovenstaand. 

Het effect zal echter minder groot zijn. Het betreft immers niet een complete machine maar 

meestal slechts één drukwerk van één drukpers, terwijl drukpersen meestal beschikken of 

negen of meer verschillende drogers. 

Niet aangesloten einddroger 

De emissie van een niet op de naverbrander aangesloten einddroger hangt vooral af van de 

functie van de droger. Als de droger vooral nodig is om tekortschietende tussendroging te 

compenseren, zoals vaak in de flexografie het geval is, zal de hoeveelheid oplosmiddelen die 

erin verwijderd wordt nog in de orde van 10 à 30% van het op de machine gebruikte totaal 

kunnen bedragen. 

Is echter de einddroger alleen bestemd voor het verminderen van de oplosmiddelretentie, dan 

bedraagt de emissie slechts enkele procenten van het op de machine gebruikte totaal. 

In de praktijk is het onderscheid als hierboven gemaakt niet altijd even helder. 

4.3.3 Voorkomen en verminderen 

Als de naverbrander voldoende capaciteit heeft, ligt het voor de hand om de betreffende 

machine of droger alsnog daarop aan te sluiten. Voorwaarde daarbij is dat de uiteindelijke 

oplosmiddelconcentratie in de afgassen binnen het autotherme werkingsgebied van de 

naverbrander valt.  

Het probleem zal echter zijn dat de naverbrander of het bijbehorende leidingnetwerk, juist 

omdat er ooit besloten is de machine of droger niet aan te sluiten, niet voldoende capaciteit 

heeft om de machine of droger alsnog permanent aan te sluiten. 

In dat geval kan wellicht, gebruik gemaakt worden van het feit dat naverbranders zelden op 

hun volle capaciteit gebruikt worden. De betreffen de machine of drogers zouden wèl 

aangesloten kunnen worden op de naverbrander, maar daarvan afgekoppeld moeten kunnen 

worden als de volle capaciteit voor andere productiemachines nodig is. 

Een soortgelijke oplossing bestaat ook voor andere diffuse emissies. Aan deze mogelijkheid is 

een aparte paragraaf gewijd. Zie Hoofdstuk 7: ‘Ventilatiestromen naar de naverbrander’.  
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4.4 Oplosmiddelinhoud van waterige inkten, lakken en lijmen 

4.4.1 Beschrijving 

Drooglucht 

De drooglucht die afkomstig is van machines met waterige inkten, lakken of lijmen, wordt 

niet naar de naverbrander gevoerd, maar rechtstreeks naar buiten. Als deze waterige 

producten enig oplosmiddel bevatten, wordt dit dus ook naar buiten afgevoerd, en vormt het 

een diffuse emissie. Over het algemeen betreft dit Ethanol. 

Oplosmiddelemissie waterzuivering 

Afval van inkten, lakken en lijmen op waterbasis wordt soms in eigen bedrijf gezuiverd 

waarna gereinigd water geloosd wordt. Sommige  waterige producten bevatten oplosmiddel. 

Dit verdampt in de waterzuivering en vormt een diffuse emissie.  

Als er waterzuivering aanwezig is, is de emissie gelijk aan de oplosmiddelinhoud van de 

hoeveelheid waterige inkt, lak en lijm die daarin wordt verwerkt. 

4.4.2 Hoeveelheden 

De emissie is gelijk aan de oplosmiddelinhoud van de gebruikte waterige producten. Dit is 

over het algemeen in waterige inkt zo’n 5% van het machineklare gewicht, maar kan oplopen 

tot wel 10%. Het betreft bijna altijd Ethanol. 

Ook waterige laken en lijmen kunnen oplosmiddel bevatten, maar dat hoeft in lang niet alle 

gevallen zo te zijn. Zo bevatten de meeste coldseal-lijmen geen oplosmiddel. 

De oplosmiddelgehaltes zijn na te vragen bij de leverancier. 

4.4.3 Voorkomen en verminderen 

Anders dan het gebruik van waterige producten met zo weinig mogelijk oplosmiddel, zijn 

geen reductiemaatregelen voorhanden. 
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5 SCHOONMAAKAFDELING 

5.1 Algemeen  

De meeste schoonmaakwerkzaamheden in verpakkingsdrukkerijen vinden plaats in een aparte 

schoonmaakafdeling. Het schoonmaken van de machines bij wisselingen van orders gebeurt 

uiteraard in productiehal, maar wordt in dit rapport gevat onder ‘uitbouwen’. Het schoon-

maken in de inktkeuken wordt aldaar behandeld. 

Bij schoonmaakwerkzaamheden wordt meestal een mengsel van vluchtige oplosmiddel 

gebruikt, veelal ethylacetaat en ethanol, soms isopropylalcohol. Hardnekkige verontreinigen 

worden verwijderd met afbijt of agressieve, niet-vluchtige, oplosmiddelen. In uitzonderings-

gevallen worden in automatische wasmachines niet-vluchtige oplosmiddelen toegepast. 

Voor een uitvoerige beschrijving van de werkzaamheden, machines en gebruikte hulpstoffen 

in de schoonmaakafdeling zie ‘Rapportage  inzake schoonmaken in Verpakkingsdrukkerijen’. 

5.2 Automatische wasmachines  

5.2.1 Beschrijving 

In grote automatische wasmachines, zoals veel toegepast bij verpakkingsdrukkerijen waar 

meer dan 150 ton oplosmiddel per jaar wordt gebruikt, worden honderden liters oplosmiddel 

met kracht op de te reinigen machinedelen gespoten. In de machine ontstaat daarbij een 

verzadigd oplosmiddel-lucht mengsel. 

Voordat de machine geopend kan worden moet deze geventileerd worden. Hiermee worden 

de gewassen voorwerpen gedroogd en wordt de ontstane damp verwijderd. Dit gebeurt enkele 

malen per ploeg gedurende een paar minuten. Vaak voert de ventilatie rechtstreeks naar 

buiten. Soms is de ventilatie op de naverbrander aangesloten. 

Als het oplosmiddel te sterk vervuild raakt wordt dit gedestilleerd. De sludge wordt afgevoerd 

als gevaarlijk afval. De oplosmiddelinhoud van de sludge telt volgens het oplosmiddelbesluit 

niet als een diffuse emissies. De sludge wordt verbrand. 

5.2.2 Hoeveelheden 

De hoeveelheid oplosmiddel die vrijkomt bij ventilatie van de wasmachine is aanzienlijk. 

In grote wasmachines kan dit per wasbeurt in de orde van 4 à 5 kg liggen, in kleine 

wasmachines kan dit ca 1 kg zijn. Op jaarbasis werd bij een grote verpakkingsdrukkerij met 

een jaarlijks oplosmiddelgebruik van meer dan 1000 ton en drie automatische wasmachines 

de emissie op ca 50 ton geschat ofwel ca 5% van de input. Een dergelijk percentage werd ook 

in een veel kleinere Vlaamse flexodrukkerij gevonden. 
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5.2.3 Voorkomen en verminderen 

Twee manieren om deze emissie te verminderen liggen voor de hand: 

1. Ventilatie afvoeren naar de naverbrander 

2. Toepassen van niet vluchtige oplosmiddelen 

Ad1: Ventilatie afvoeren naar de naverbrander 

De luchtstroom die met de ventilatie van de wasmachines gemoeid gaat is in de regel niet erg 

groot. De concentratie varieert. Vooral in begin van het ventileren is deze zeer hoog: tot 

enkele tientallen grammen/m³. Luchtstromen in de orde van 4.000 m³/h per machine zijn 

geconstateerd. 

Bezwaar is dat deze luchtstroom slechts een klein deel van de tijd aanwezig is. Desondanks is 

het, gerekend in kosten per niet geëmitteerde ton oplosmiddel, niet buitensporig duur om een 

nieuwe naverbrander ook op deze luchtstroom te dimensioneren. (Bij 50 ton/jaar en 12.500 

m³/h ongeveer 625 €/ton) 

Is dit echter niet gebeurd, dan kan wellicht, net als in het geval van bijvoorbeeld de 

bodemafzuiging, gebruik gemaakt worden van het feit dat naverbranders zelden op hun volle 

capaciteit gebruikt worden. De wasmachine zou wèl aangesloten kunnen worden op de 

naverbrander, maar daarvan afgekoppeld kunnen worden als de volle capaciteit voor andere 

productiemachines nodig is. Wellicht is het zelfs beter om in dat geval een andere luchtstroom 

af te koppelen. Bijvoorbeeld die van een einddroger. 

Bij aansluiting van automatische wasmachines op de naverbrander hangt de restemissie af van 

het aantal keren dat de restcapaciteit van de naverbrander te klein is om de luchtstroom te 

kunnen verwerken. Naar verwachting zal dat niet vaak zijn en zal de emissie drastisch kunnen 

afnemen. 

Een soortgelijke oplossing bestaat ook voor andere diffuse emissies. Aan deze mogelijkheid is 

een aparte paragraaf gewijd. Zie Hoofdstuk 6: ‘Ventilatiestromen naar de naverbrander’. 

Ad 2: Toepassen van niet vluchtige oplosmiddelen 

Toepassing van niet vluchtige oplosmiddelen in automatische wasmachines staat nog in de 

kinderschoenen. Bestaande wasmachines zijn niet altijd geschikt; vooral niet als ze 

automatisch met destillatieapparatuur zijn verbonden. Ook wordt bij proeven met deze 

middelen vaak geconstateerd dat de gewassen voorwerpen niet goed droog worden. Het niet 

goed droog worden geeft weer aanleiding tot nawassen met vluchtige oplosmiddelen. (Zie § 

4.3) 

Niet vluchtige oplosmiddelen zijn beduidend duurder dan de gebruikelijke vluchtige 

middelen. Hiertegenover staat dat er minder van gebruikt wordt. Dit laatste licht voor de hand 

omdat er minder van verdampt. 

Een kostenverhogende factor is dat in de bestaande destillatieketels de niet vluchtige 

oplosmiddelen niet geregenereerd kunnen worden. De levensduur van het niet-vluchtige 

oplosmiddel wordt gerekt door, door middel van bezinking, het grootste deel van het vuil uit 

het niet vluchtige schoonmaakmiddel te verwijderen. Desondanks moet het regelmatig 
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worden vervangen. Sommige leveranciers verzorgen de opwerking van vervuilde niet 

vluchtige oplosmiddelen. 

Er zijn recent ultrafiltragesystemen op de markt verschenen die opwerken in eigen bedrijf 

mogelijk maakt.  

Bij toepassing van niet-vluchtige schoonmaakmiddelen wordt de emissie uit automatische 

wasmachines nihil. 

5.3 Handmatige schoonmaak, nawassen, andere apparaten  

5.3.1 Beschrijving 

Onder ‘handmatige schoonmaak’ wordt hier alle schoonmaakwerkzaamheden verstaan 

waarbij vluchtige oplosmiddelen worden gebruikt en die niet m.b.v. de automatische 

wasmachines worden uitgevoerd. Dit betreft derhalve ook schoonmaak m.b.v. weekbaden, 

pompenwasmachines en dergelijke. Schoonmaak met niet vluchtige oplosmiddelen blijft 

buiten beschouwing. Daarbij treedt nauwelijks verdamping op.  

Na het gebruik van een automatische wasmachine blijft een grijze waas op de gewassen delen 

achter. Deze grijze waas ontstaat door het opdrogen van achtergebleven plasjes oplosmiddel 

in de gewassen delen en door het opdrogen van oplosmiddel uit de wasmachine  in het 

algemeen. Het verwijderen hiervan wordt ‘nawassen’ genoemd. 

De werkplekken voor handmatige schoonmaak zijn meestal voorzien van een randafzuiging. 

Deze wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd. Buiten de randafzuigingen is de schoonmaak-

afdeling ook steeds uitgerust met een krachtige ruimteventilatie. 

Voor een uitvoeriger omschrijving zie: Rapportage  inzake schoonmaken in Verpakkings-

drukkerijen. 

5.3.2 Hoeveelheden 

In een grote verpakkingsdrukkerij werd geconstateerd dat door de schoonmaakafdeling, 

buiten de automatische wasmachines, ongeveer 9 ton/jaar werd geëmitteerd, ofwel ca 0,7% 

van het jaarlijks oplosmiddelgebruik. Deze hoeveelheid is inclusief het schoonmaken van de 

vloer in deze afdeling.  

5.3.3 Voorkomen en verminderen 

Naverbrander 

Aansluiten van de randafzuigingen en ruimteventilatie op de naverbrander ligt niet voor de 

hand. De debieten zijn relatief groot, de concentraties wisselen continu en bovendien zijn ze 

een groot deel van de dag nihil. 

Good housekeeping 

De manieren om deze diffuse emissie te verminderen zijn deels gelijk aan die waarmee de 

blootstelling van het personeel aan oplosmiddeldampen kan worden verminderd. Zie ook de 

Rapportage  inzake schoonmaken in Verpakkingsdrukkerijen. 



DIFFUSE EMISSIES DEEL 1 

(EINDRAPPORT DD 11 NOVEMBER ‘05) 

 

 © ’05  Ministerie VROM & Sitmæ Consultancy bv Pag. 59 

1. Voorkomen van onnodige verdamping 

2. Voorkomen van ‘nawassen’ 

3. Zoveel mogelijk gebruik maken van de automatische wasmachines 

4. Zoveel mogelijk gebruik maken van niet-vluchtige oplosmiddelen 

5. Voorkom in de drukkerij zoveel mogelijk verontreinigingen van voorwerpen die niet 

machinaal gewassen kunnen worden 

6. Dieptereiniging walsen en cilinders m.b.v. methoden zonder vluchtige oplosmiddelen 

Ad 1: Voorkomen van onnodige verdamping 

Dit omvat ‘good housekeeping’ in het algemeen: het stelselmatig afdekken van alle vaten, 

machines en dergelijke met vrije oppervlakken aan oplosmiddel 

Ad 2: Voorkomen van ‘nawassen’ 

Handmatig nawassen kan worden geminimaliseerd door onder meer: 

• Te reinigen voorwerpen zó in rekken en korven plaatsen dat geen plasjes kunnen 

achterblijven. 

• Gebruik van speciaal ontworpen rekken en korven die het bovenstaande mogelijk maken 

(verschillende rekken voor verschillende soorten voorwerpen). 

• Vaker destilleren oplosmiddel vermindert de grijze waas. 

• Geheel of gedeeltelijk accepteren van grijze waas. Dit zou in theorie het drukresultaat van 

een volgende order negatief beïnvloeden, maar wordt in de praktijk wel degelijk 

toegepast. Het betreft immers slechts een zéér dunne laag. Bovendien komen niet alle 

grijze oppervlakken rechtstreeks met inkt in aanraking. 

Ad 3: Zoveel mogelijk gebruik maken van de automatische wasmachines 

Spreekt voor zich. 

Diepdrukcilinders worden vaak handmatig schoongemaakt, terwijl dit ook in de wasmachine 

zou kunnen gebeuren, mits al te grove verontreiniging aan de zijkanten van de cilinders wordt 

voorkomen. (Zie ook onder Ad 5.) 

Ad 4: Zoveel mogelijk gebruik maken van niet-vluchtige oplosmiddelen 

Spreekt voor zich 

Ad 5: Voorkom in de drukkerij zoveel mogelijk verontreinigingen van voorwerpen die niet 

machinaal gewassen kunnen worden 

In de Rapportage  inzake schoonmaken in Verpakkingsdrukkerijen wordt een groot aantal 

preventieve maatregelen genoemd. Eén van de belangrijkste is insmeren van de zijkanten van 

cilinders met een vettige substantie, waardoor de daar aankoekende inkt gemakkelijk kan 

worden verwijderd. Dit is ook voorwaarde om cilinder met succes in de wasmachine te 

kunnen schoonmaken. 

Ad 6: Dieptereiniging walsen en cilinders m.b.v. methoden zonder vluchtige oplosmiddelen.  
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In de ‘Rapportage  inzake schoonmaken in Verpakkingsdrukkerijen’ worden de volgende 

mogelijkheden genoemd: 

• Reinigen met afbijt 

• Ultrasoon reinigen 

• Hogedrukreinigen m.b.v. natriumbicarbonaat (bakpoeder) 

• Reinigen met laserstralen 

Ultrasonoor reinigen en reinigen met laserstralen zijn technieken die ook kunnen worden 

uitbesteed. Het reinigingsbedrijf komt met passende apparatuur aan huis en verzorgt ter 

plekke de dieptereiniging van de walsen en cilinders. 

Effect op emissies 

In alle bedrijven wordt nu al ten minste een deel van de bovengenoemde maatregelen 

uitgevoerd. In hoeverre er ruimte is voor verdere vermindering hangt sterk af van het bedrijf 

en de gangbare werkmethoden. 

Er is geen redelijke schatting van het te verwachten effect te geven. In bedrijven waar nog niet 

doelbewust aan terugdringen van de blootstelling van medewerkers wordt gewerkt zal echter 

het verschil in oplosmiddelgebruik, en daarmee emissie, van de schoonmaakafdeling duidelijk 

merkbaar zijn als bovengenoemde preventieve maatregelen worden doorgevoerd. 

5.4 Reinigen vloeren 

Zie § 3.7; Productie: Reinigen vloeren 

5.5 Open vaten 

Zie § 3.8; Productie: Open vaten met oplosmiddelhoudend product of afval 
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6 INKTKEUKEN 

6.1 Algemeen (inktkeuken) 

Bij het mengen en op viscositeit brengen van inkten, lakken en lijmen verdampt een deel van 

het oplosmiddel. Deze damp wordt meestal met een puntafzuiging verwijderd en rechtstreeks 

naar buiten afgevoerd. Daarnaast is de inktkeuken steeds uitgerust met een krachtige 

ruimteventilatie. 

De werkzaamheden in de inktkeuken variëren sterk. Er wordt handmatig inkt gemengd, er 

wordt automatisch geheel machinaal gemengd, er worden lijmen op viscositeit gebracht, er 

worden retourinkten overgepompt, enzovoorts. 

In de inktkeuken worden ook de vloeren en apparaten schoongemaakt met behulp van 

vluchtige oplosmiddelen. 

6.2 Inktmengen  

6.2.1 Beschrijving 

Onder het inktmengen wordt hier niet alleen het mengen van verschillende kleuren inkt 

verstaan, maar ook het met oplosmiddelen verdunnen van inkten, lakken en lijmen om de 

juiste viscositeit in te stellen, voor zover dat niet aan de machine gebeurt. 

Inkten 

In grote bedrijven worden verschillende kleuren inkt automatisch uit een gesloten systeem in 

een vat getapt. Dit vat wordt daarna kort machinaal gemengd met behulp van een elektrisch of 

pneumatisch aangedreven roermechanisme. In dit soort automatische systemen is de inkt 

meestal al bijna op viscositeit en wordt in de inktkeuken geen oplosmiddel meer toegevoegd.  

In kleinere bedrijven, en voor bijzondere inkten in grotere bedrijven, kan inkt gemengd 

worden door handmatig aftappen of overschenken uit andere vaten. Deze vaten worden 

meestal machinaal gemengd en soms handmatig. 

Na het mengen worden de vaten direct goed afgesloten. 

Lakken en lijmen 

Lakken en lijmen worden meestal in zó grote hoeveelheden gebruikt dat ze zijn opgeslagen in 

speciale vaten met aftappunten. De lakken en lijmen worden afgetapt waarna er oplosmiddel 

aan wordt toegevoegd. Hierna worden de lakken en lijmen kort gemengd. Dit gebeurt veelal 

handmatig. 

Na het mengen worden de vaten direct goed afgesloten. 

6.2.2 Hoeveelheden 

Het automatisch tappen uit een gesloten systeem gaat zo snel en met zo weinig ruimte boven 

het vat dat er nauwelijks verdampingsverliezen optreden.  
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Bij het handmatig aftappen, overschenken en machinaal of handmatig mengen treedt wel 

verdamping van oplosmiddel op. Dit oplosmiddel wordt d.m.v. een puntafzuiging naar buiten 

afgevoerd. Gezien de korte duur van de werkzaamheden is de echter hoeveelheid oplosmiddel 

doe verdampt meestal zo gering dat die nauwelijks meetbaar is. 

Als ingewikkelde inkten, die bestaan uit bijvoorbeeld 4 of meer verschillende kleuren, met de 

hand worden gemengd, duurt het werk langer. De kleur wordt op het oog gekeurd en enkele 

malen moet er kleine hoeveelheden worden bijgemengd. In dergelijke gevallen kan één of 

twee procent van het oplosmiddel verdampen. 

6.2.3 Voorkomen en verminderen 

Bij gebruik van automatische systemen en de juiste werkmethode (vat zo dicht mogelijk bij de 

aftap-nozzles, direct daarna en zo kort mogelijk mengen en meteen afsluiten van de vaten) is 

er weinig te verbeteren. 

Bij handmatig mengen is wellicht vermindering van de emissie te bereiken door de 

werkmethode kritisch te bezien en ervoor te zorgen dat de vaten zo kort weinig open staan en 

het mengen zo kort mogelijk duurt. 

Onbekend is welke reductie hiermee te bereiken is. 

6.3 Proeven 

6.3.1 Beschrijving 

Als kleuren worden gemengd wordt er, vooral als dit handmatig gebeurd, een proef van 

gemaakt. Op strook folie of papier wordt inkt gesmeerd, het oplosmiddel verdampt en de 

kleur kan worden beoordeeld. Het verdampte oplosmiddel wordt soms door een puntafzuiging 

en anders door de ruimteventilatie afgevoerd. 

Ook worden dergelijke stroken wel gemaakt als etiket om press returns gemakkelijk 

herkenbaar te laten zijn. Ook wordt de kleur van press-returns gemeten om in een 

kleurcomputer vastgelegd te kunnen worden. 

6.3.2 Hoeveelheden 

De hoeveelheden zijn uiterst gering. Zelf bij 20 proeven per ploeg, van 2 dm² elk, wordt in 

drieploegendienst minder dan 10 kg oplosmiddel per jaar gebruikt. 

6.3.3 Voorkomen en verminderen 

Het aantal proeven neemt vanzelf af bij steeds verdere automatisering van het inktmengen. 
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6.4 Schoonmaken en vloeren reinigen 

6.4.1 Beschrijving 

Aan het einde van elke ploeg worden de gebruikte apparaten en de vloeren grondig 

schoongemaakt. Hierbij wordt vooral voor de vloeren elke keer een aanzienlijke hoeveelheid 

vluchtig oplosmiddel gebruikt. Dit oplosmiddel verdampt in de inktkeuken en wordt met de 

ruimteventilatie afgevoerd. 

6.4.2 Hoeveelheden 

De hoeveelheden die voor de schoonmaak worden gebruikt kunnen de hoeveelheden die 

verdampen bij het mengen van inkten, lakken en lijmen gemakkelijk overtreffen. In een grote 

verpakkingsdrukkerij wordt de totale emissie uit de inktkeuken geschat op zo’n 10 ton per 

jaar ofwel ca 0,9 % van de totale input.  

6.4.3 Voorkomen en verminderen 

Voor het schoonmaken van de vloer in de inktkeuken geldt het zelfde als voor het 

schoonmaken van de vloer in de productiehal (preventie, gebruik luiwagen, gebruik niet-

vluchtige middelen). Met gebruik van een luiwagen is t.o.v. de gebruikelijk werkmethode 

(sprenkelen) een reductie van zo’n 75% te bereiken. (Zie § 3.7) 

6.5 Dampverliezen uit tanks 

6.5.1 Beschrijving 

Als tanks gevuld worden ontsnapt er met oplosmiddel beladen lucht uit de ontluchting. Deze 

damp wordt rechtstreeks naar buiten afgevoerd en vormt een diffuse emissie. 

Hieronder vallen niet alleen de tanks waarin leveranciers bulk leverantie laten stromen, maar 

ook tanks en verpompingen die voor de bedrijfsvoering van het bedrijf zelf nodig zijn. 

Bijvoorbeeld het overpompen van retourinkten, het vullen van dagvoorraadtanks etc. 

6.5.2 Hoeveelheden 

Bij het legen van tanks zuigen deze lucht aan. Boven het vloeistofoppervlak ontstaat derhalve 

een verzadigd mengsel van lucht en oplosmiddel. De oplosmiddelconcentratie hangt uiteraard 

af van het soort oplosmiddel en het aantal keren dat de oplosmiddelhoudende vloeistoffen 

verpompt worden. 

Bij mengsels van ethanol en ethylacetaat, gemiddeld twee maal verpompen is het verlies naar 

schatting 0,03% (alleen ethanol) tot 0,07% (alleen ethylacetaat) van het totaal verbruik. Bij 

inkten, lakken en lijmen met een oplosmiddelgehalte van 50% is het verlies tweemaal zo 

groot. 

In vergelijking met andere diffuse emissies zijn de hoeveelheden verwaarloosbaar. 

6.5.3 Voorkomen en verminderen 

Niet van toepassing. De emissie is ‘nihil’. 
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6.6 Open vaten 

Zie § 3.8; Productie: Open vaten met oplosmiddelhoudend product of afval. 
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7 VENTILATIESTROMEN NAAR DE NAVERBRANDER 

7.1 Beschrijving 

Zoals eerder gesteld worden de naverbranders in verpakkingsdrukkerijen zelden op hun volle 

capaciteit gebruikt. Eén van de geopperde reductiemogelijkheden is om op tijdstippen dat de 

volle capaciteit niet benut wordt, hiervan gebruik te maken en luchtstromen die normaliter 

niet op de naverbrander worden aangesloten, daar dan wèl heen te voeren. 

Dit is mogelijk nuttig voor de volgende luchtstromen: 

• Ventilatie van wasmachines 

• Bodem- of randafzuiging persen 

• Thans niet aangesloten drogers en machines 

Om dit te realiseren is het nodig dat leidingen met bypasses en een regelsysteem worden 

aangelegd. Op tijdstippen dat de restcapaciteit van de naverbrander onvoldoende is, moet voor 

de luchtstromen automatisch een bypass geopend worden. 

De oplosmiddelconcentratie in de betreffende stromen en de luchtdebieten moeten gemeten 

worden. Berekend moet worden of de resulterende de oplosmiddelconcentratie nog binnen het 

werkingsgebied van de naverbrander past. Eventueel moet dat werkingsgebied worden 

gewijzigd. Dit laatste is in sommige gevallen mogelijk door het toevoegen of verwijderen 

keramisch materiaal uit de warmtewisselaars. 

In de praktijk zal blijken dat er grote verschillen in kosten tussen het aansluiten van de 

verschillende stromen zijn. Stromen waarvoor aansluiting extreem duur is, of die op andere 

wijze kunnen worden verminderd, zullen dan buiten beschouwing blijven. 

7.2 Debieten 

In de praktijk zal blijken dat het aansluiten van de wasmachines op de naverbrander het meest 

voor de hand ligt. Hier immers gaat een naar verhouding kleine luchtstroom (per wasmachine 

is het debiet zo’n 4.000 m³/h), gepaard met een zeer aanzienlijke vracht aan oplosmiddelen. 

De luchtdebieten van de andere mogelijkheden zijn aanzienlijk. De bodemafzuiging van een 

diepdruk pers betreft al snel 15 à 20.000 m³/h. In het geval van een verpakkingsdrukkerij met 

bodemafzuiging van twee diepdrukpersen en ventilatie van drie wasmachines die aangesloten 

moeten worden, betreft het in totaal derhalve bijna 50.000 m³/uur. Dit is bijna de helft van de 

capaciteit van de naverbrander (ca 100.000 m³/uur). In geval van randafzuiging op de 

inktwerken zal het totale debiet overigens aanzienlijk lager zijn. 

Toch kan blijken dat gedurende een groot deel van de tijd een groot deel van deze luchtstroom 

aan de naverbrander zou kunnen worden toegevoerd. Voor eerder onderzoek (Oriëntatie naar 

Nageschakelde Technieken voor Verpakkingsdrukkerijen, Maetis Consultancy/Tebodin, 

1991) zijn simulatieberekeningen aan twee modelbedrijven gedaan. Onderstaand een kort 
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overzicht van de resultaten voor het grootste modelbedrijf (oplosmiddelgebruik > 1.000 ton 

per jaar): 

Naverbander-capaciteit als 

% van het maximale 

droogluchtdebiet 

Tonnen per jaar niet naar 

de naverbrander 

92,5 - 95,0% 0,24 

90,0 - 92,5% 0,99 

87,5 - 90,0% 1,29 

85,0 - 87,5% 2,27 

82,5 - 85,0%  4,04 

80,0 – 82,5% 6,19 

77,5 – 80,0% 0,04 

 

Wellicht is het ook mogelijk de debieten van de bodemafzuiging te verkleinen. Hiertoe liggen 

twee mogelijkheden voor de hand: 

• Bodemafzuiging aanvullen met, of vervangen door, randafzuiging. Aangenomen kan 

worden dat om hetzelfde effect te hebben een randafzuiging een veel kleiner debiet 

behoeft dan een bodemafzuiging. De randafzuiging kan immers veel dichter bij de 

emissiebron worden geplaatst. 

• Bodemafzuiging, net als de drogerventilatie, verdelen in twee of drie groepen per pers 

zodat alleen de bodemafzuiging van in gebruik zijnde drukwerken naar de naverbrander 

hoeft te worden gezonden 

Met beide mogelijkheden kan een aanzienlijke investering gemoeid gaan. 

7.3 Kosten 

De benodigde investering bestaat in ieder geval uit: 

• Duurmetingen voor de betreffende luchtstromen 

• Aanleg leidingen, bypasses en regelsysteem 

De investering bedraagt in de orde van € 50.000 per aan te sluiten ventilatiekanaal. 

Verder zijn mogelijk investeringen te verwachten voor: 

• Bodemafzuiging aanvullen met of vervangen door randafzuiging 

• Bodemafzuiging, verdelen in twee of drie groepen (extra ventilatoren, leidingen en 

regelsysteem) 

• Wijzigen werkingsgebied naverbrander 
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De operationele meerkosten bestaan uit: 

• Toename elektriciteitsgebruik hoofdventilator naverbrander 

• Extra onderhoud 

7.4 Afweging 

In de praktijk zal het niet voor alle daarvoor in aanmerking komende luchtstromen nuttig zijn 

om ze alsnog op de naverbrander aan te sluiten. Bij de afweging moeten verschillende 

factoren worden betrokken, zoals: 

• Zijn er andere, eenvoudiger, manieren om de emissie te verminderen? 

• Welk deel van de tijd kan de emissie niet naar de naverbrander gevoerd worden? Welk 

deel van de emissie wordt daardoor niet weggenomen? 

• Hoeveel groter is de emissiereductie door aansluiten op de naverbrander dan door de 

andere manieren van reduceren? 

• Welke meerkosten zijn aan die extra emissiereductie verbonden? 

• Hoe beïnvloedt het aansluiten van één van de bronnen de restcapaciteit van de 

naverbrander, en wat is daarvan de invloed op de mogelijkheid om één van de andere 

in aanmerking komende luchtstromen aan te sluiten? 

Vaak zal blijken dat aansluiting van de wasmachines niet alleen het gemakkelijkst en het 

goedkoopst is naar ook een aanzienlijk bijdrage aan de vermindering van de emissies levert. 

Als overwogen wordt om de bodemafzuiging van de pers aan te sluiten wordt aanbevolen 

éérst een experiment uit te voeren met een randafzuiging op één van de inktwerken, en te 

bezien met hoeveel minder debiet hetzelfde effect kan worden bereikt. 

Als de naverbrander weinig overcapaciteit heeft, of een technisch eenvoudige oplossing moet 

worden nagestreefd, kan ook overwogen worden om een einddroger permanent af te koppelen 

en daarvoor in de plaats andere luchtstromen naar de naverbrander te voeren. 
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8 OVERZICHT 

8.1 Emissies en mogelijke reductie 

Onderstaand een overzicht van alle behandelde bronnen van diffuse emissies, hun belang en 

de mogelijkheden om ze te voorkomen of reduceren en het mogelijk effect daarvan op de 

emissies. 

De onderstaande emissiepercentages zijn van toepassing op een grote fictieve verpakkings-

drukkerij voor voedselverpakkingen, waar geen grote moeite wordt gedaan om de diffuse 

emissies te beperken. Er wordt gewerkt met open inktwerken, de bypass wordt wel 

automatisch gesloten, maar pas als de pers op volle productiesnelheid is. De wasmachines, 

bodemafzuiging etc zijn niet op de naverbrander zijn aangesloten. 

De mogelijke extra emissies door storingen aan naverbrander, bypasses en drogers en het 

mogelijk handmatig bedienen van de bypasses zijn onderstaand echter niet meegeteld. 

De vermelde emissie ná reductie geldt voor hetzelfde bedrijf als een passende keus uit de 

mogelijke reductiemaatregelen wordt toegepast. 

Afdeling Activiteit cq Bron Emissie 

in % 

Reductiemogelijkheden % na 

reductie 

Productie Verdamping uit 

inktwerk 

5,0% 1. Afgedekt inktwerk 

2. Toepassen kamerrakels 

3. Inkapselen drukwerk 

4. Toepassen lijmen met minder 

oplosmiddel 

5. Geïntegreerde bodemafzuiging 

6. Afvoer bodem of randafzuiging naar 

naverbrander 

2,5% 

 Open pompbakken gering Geen gering 

 Overdruk drogers, 

lekkende drogers 

- Goed onderhoud, juiste bediening, 

periodieke controles 

0,0% 

 Storing bypass van de 

drogers  

0,0% Prioriteit geven, voldoende onderhoud, 

correcte bediening, instructie handmatige 

bediening indien mogelijk, periodieke 

controles, snelle reparatie. 

0,0% 

 Inrichten nihil Geen nihil 

 Tornen 0,1% Geen 0,1% 

 Storingen machines gering  gering 

 Kleur maken 6,1% Bypass automatisch sluiten bij op kleur 

brengen pers. 

0,0% 

 Vloeren reinigen 1,0% 1. Preventie en 

2. Gebruik luiwagen of  

3. Gebruik minder vluchtige middelen 

gering 
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Afdeling Activiteit cq Bron Emissie 

in % 

Reductiemogelijkheden % na 

reductie 

 Open vaten nihil Zoveel mogelijk gesloten houden nihil 

 Restoplosmiddel 

(voedselverpakkingen) 

0,1% Geen 0,1% 

 Restoplosmiddel 

(overig) 

n.v.t. Verbetering droging n.v.t. 

Naverbrander Doorslag naverbrander 0,7% (Neemt toe als meer stromen worden 

aangesloten) 

1,0% 

 Storing naverbrander - 1. Prioriteit geven, voldoende onderhoud, 

correcte bediening, snelle reparatie. 

2. Uitrusten met computertechnieken, 

verbinden met leverancier 

nihil 

 Niet aangesloten 

machines 

0,0% Alsnog aansluiten op tijden dat 

naverbrander capaciteit over heeft. 

0,0% 

 Niet aangesloten 

drogers 

0,0% Alsnog aansluiten op tijden dat 

naverbrander capaciteit over heeft. 

0,0% 

 Oplosmiddel in 

waterige producten 

nihil Gebruik waterige producten met zo weinig 

mogelijk oplosmiddel. Overigens geen 

nihil 

Schoonmaak Automatische 

wasmachine 

5,0% 1. Ventilatie naar naverbrander 

2. Gebruik niet vluchtige oplosmiddelen 

0,0% 

 Handmatige 

schoonmaak 

0,7% 1. Voorkomen van onnodige verdamping 

2. Voorkomen van ‘nawassen’ 

3. Zoveel mogelijk gebruik maken van de 

automatische wasmachines 

4. Zoveel mogelijk gebruik maken van 

niet-vluchtige oplosmiddelen 

5. Voorkom in de drukkerij zoveel 

mogelijk verontreinigingen van 

voorwerpen die niet machinaal gewassen 

kunnen worden 

6. Dieptereiniging walsen en cilinders 

m.b.v. methoden zonder vluchtige 

oplosmiddelen 

0,4% 

 Nawassen inclusief Zie 'Handmatig' inclusief 

 Andere apparaten inclusief Zie 'Handmatig' inclusief 

 Vloeren reinigen inclusief Preventie, gebruik luiwagen, gebruik 

minder vluchtige middelen 

inclusief 

 Open vaten 

(oplosmiddel, afval, 

etc) 

inclusief Gesloten houden inclusief 
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Afdeling Activiteit cq Bron Emissie 

in % 

Reductiemogelijkheden % na 

reductie 

Inktkeuken Mengen gering Automatische systemen, vaten dicht bij 

nozzles, vaten snel sluiten 

gering 

 Proeven nihil Geen nihil 

 Vloeren reinigen en 

overige schoonmaak 

0,9% 1. Preventie en 

2. Gebruik luiwagen of  

3. Gebruik minder vluchtige middelen 

0,5% 

 Dampverlies tanks nihil geen nihil 

 Open vaten gering Gesloten houden gering 

 Subtotaal 19,6% Subtotaal 4,5% 

 Storingen pm Storingen pm 

 Totaal pm Totaal pm 

 

In bovenstaand voorbeeld is van een aantal emissiebronnen die substantieel kùnnen zijn, 

aangenomen dat ze niet voorkomen of zo gering zijn dat ze buiten beschouwing kunnen 

worden gelaten: 

• Restoplosmiddel in product 

• Niet aangesloten machines 

• Niet aangesloten drogers 

• Oplosmiddel in waterige producten 

In bovenstaand voorbeeld zijn ook alle emissies t.g.v. storingen aan naverbrander, 

productiemachines en bypasses buiten beschouwing gelaten. 

De kolom met de emissies vóór de emissiereductie kan dan ook met gemak zo ingevuld 

worden dat een veel groter totaal ontstaat. Dit zou echter geen recht doen aan de praktijk bij 

dergelijke grote bedrijven. 

Desondanks is duidelijk is dat een aanzienlijke reductie van de diffuse emissies mogelijk is. 

In de praktijk wordt in de meeste bedrijven een deel van de genoemde reductiemaatregelen al 

toegepast. 

8.2 Belangrijkste reductiemogelijkheden 

Het belangrijkste effect is te verkrijgen door de volgende maatregelen: 

• Het automatisch naar de naverbrander zenden van de drooglucht tijdens het op kleur 

komen (In het voorbeeld -6,1%, maar in de praktijk zeer afhankelijk van de ordergrootte) 

• Het aansluiten van de wasmachines op de naverbrander (-5%) 

• Vermindering van de emissie uit inktwerken tijdens productie door gebruik van 

afdekplaten (-2,5%) 
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• Het gebruik van weinig oplosmiddel bij het schoonmaken van vloeren en handmatig 

reinigen (- 1,7%) 

Hierenboven moet voorkomen worden dat storingen optreden in de naverbrander en de 

bypasses. Ook moet voorkomen worden dat drogers  in overdruk werken of open blijven 

staan. 

Aan deze reductiemogelijkheden zijn kosten verbonden. Zie hiervoor de betreffende 

paragrafen. 
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9 CONCLUSIE 

9.1 Diffuse emissies en reductiemogelijkheden 

De restemissies van verpakkingsdrukkerijen die voorzien zijn van een naverbrander bestaan 

uit diffuse emissies en doorslag van de naverbrander. Deze emissies kunnen, nog afgezien van 

emissies veroorzaakt door storingen, wel 20% van de gebruikte hoeveelheid oplosmiddelen 

bedragen. 

Veruit de belangrijkste oorzaken van de diffuse emissies zijn: 

1. Storingen: Defecten aan naverbrander, bypasses en drogers. 

2. Kleur maken: Het niet naar de naverbrander voeren van drooglucht tijdens het op kleur 

brengen van de persen 

3. Wasmachines: Het niet naar de naverbrander zenden van de ventilatielucht uit de 

automatische wasmachines 

4. Inktwerk: De verdamping uit het inktwerk tijdens de productie 

5. Niet op de naverbrander aangesloten machines: Gebruik van oplosmiddelhoudende 

producten op machines die niet zijn aangesloten op de naverbrander 

6. Waterige producten: Oplosmiddelinhoud van waterige of andere oplosmiddelarme 

producten 

7. Oplosmiddelretentie: Oplosmiddel dat achterblijft in drukwerk dat niet bestemd is als 

verpakking voor voedsel  

8. Kleine bronnen: Diverse kleine oorzaken van diffuse emissies 

 

Ad 1: Storingen: 

Storingen als ook onderhoud aan naverbrander, bypasses en drogers leiden tot aanzienlijke 

emissies. Vooral bij zojuist geïnstalleerde naverbranders is storingsloos opereren in de 

praktijk nagenoeg onmogelijk. Een gericht programma om deze storingen tot nihil terug te 

brengen is nodig. 

Ad 2: Kleur maken: 

Het naar de naverbrander zenden van de drooglucht tijdens op kleurmaken is technisch niet 

altijd eenvoudig, maar heeft wel een groot effect. Om de concentratie van de drooglucht die 

naar de naverbrander gaat niet te laag te laten zijn moet de perssnelheid waarbij de bypass 

sluit hoger zijn dan de torn-snelheid. 

Ad 3: Wasmachines: 

Oplosmiddeldampen uit de automatische wasmachines worden vaak al naar de naverbrander 

gezonden. De luchtdebieten zijn in verhouding tot de productiemachines veelal gering. 

Meestal zal de naverbrander hiervoor wel genoeg capaciteit hebben. 
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Ad 4: Inktwerk:  

De verdamping uit het inktwerk tijdens productie is het moeilijkst te verminderen. Werken 

met afgedekte inktwerken (diepdruk, lamineren, lakkeren) of met kamerrakels (flexo, 

lakkeren, lamineren) kan tot een halvering leiden. 

Ad 5: Niet op de naverbrander aangesloten machines  

Het gebruik van oplosmiddelhoudend producten op machines is alleen mogelijk als van het 

reductieschema gebruik wordt genaakt; anders zou het bedrijf niet voldoen aan de afgassen-

emissiegrenswaarde. 

Het betreft vaak oudere, langzame, relatief weinig oplosmiddel gebruikende machines die nog 

af en toe voor het maken van speciale producten worden gebruikt. Vaak zijn het machines die 

bij de volgende investering in nieuwe machines buiten werking zullen worden gesteld. 

Kritisch bezien van de werkelijke noodzaak van het gebruik van deze machines in plaats van 

machines die wèl op de naverbrander zijn aangesloten is soms op z’n plaats. 

Ad 6: Waterige producten De oplosmiddelinhoud van waterige producten 

Waterige inkten bevatten af fabriek vaak tot 5% oplosmiddel; veelal ethanol. 

Oplosmiddelvrije lakken en lijmen zijn meestal werkelijk oplosmiddelvrij. De leverancier kan 

hiervan opgave doen. 

Ad 7: Oplosmiddelretentie:  

Bij voedselverpakking wordt er streng voor gewaakt dat slechts een uiterst minimale 

hoeveelheid oplosmiddel in het drukwerk achterblijft. Het drukwerk wordt verregaand 

gedroogd. Bij ander drukwerk zoals cadeaupapier is dat niet nodig. Daar blijft in de regel de 

droging beperkt tot wat minimaal nodig is om geen druktechnische problemen te krijgen. 

Zeker waar papier bedrukt wordt kan de oplosmiddelretentie enkele procenten van het 

oplosmiddelgebruik bedragen. In één geval werd een oplosmiddelretentie van 10% van het 

gebruik gerapporteerd. Uit de, in deze vergelijkbare illustratiediepdruk, is bekend dat zonder 

maatregelen de retentie de 3% kan overschrijden. 

Ad 8: Kleine bronnen: 

Minder grote, maar wel noemenswaardige, reducties zijn te behalen door bij het schoonmaken 

van vloeren en de handmatige schoonmaak van machinedelen zó te werken dat zo weinig 

mogelijk vluchtig oplosmiddel wordt gebruikt.  

9.2 Haalbaarheid in de praktijk, hardheidsclausule 

In aanmerking moet worden genomen dat het technisch en economisch niet altijd mogelijk zal 

zijn om de vijf genoemde emissiebronnen in de praktijk evenveel te reduceren als in de tabel 

van Hoofdstuk 7 vermeld en daarenboven ook nog geheel zonder storingen aan bypasses, 

naverbranders en drogers te werken. 

Daarom wordt gesteld dat het over het algemeen in Nederlandse verpakkingsdrukkerijen 

mogelijk moet zijn om de totale emissies te beperken tot 10% van het oplosmiddelgebruik.  
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Aangetekend moet echter worden dat vooral de post ‘verdamping uit inktwerk’ roet in het 

eten kan gooien. In bedrijven waar weinig witte inkt, lak en lijm wordt gebruikt kan deze 

emissie zeer groot zijn in verhouding tot de gebruikte hoeveelheid oplosmiddel. (In extreme 

gevallen, zoals bij het bedrukken van vuilniszakken kan de verdamping uit het inktwerk wel 

50% van het totale oplosmiddelgebruik betreffen.) 

Dit verschijnsel zal juist optreden in de kleinere bedrijven die in flexo werken, met een 

oplosmiddelgebruik van maar weinig meer dan de 150 ton jaar die als ondergrens voor dit 

onderzoek geldt. Toepassing van kamerrakels draagt in deze situaties wel bij aan een reductie, 

maar het is niet zeker dat daarmee de emissie voldoende gereduceerd kan worden om aan de 

hierna voor te stellen maatregelen te voldoen. 

Bij het vastleggen van een reductiemaatregel is dan ook een hardheidsclausule voor dit soort 

uitzonderlijke omstandigheden op z’n plaats. 

9.3 Maatregel 

9.3.1 Handboek versus oplosmiddelbesluit 

Op dit moment wordt in het handboek de maximaal toegestane emissie uitgedrukt als een 

percentage van de ‘fictieve input’. Deze fictieve input is gelijk aan het werkelijk 

oplosmiddelgebruik plus vier maal het gewicht aan vaste stof die met oplosmiddelvrije of –

arme producten wordt opgebracht. 

In het reductieschema van het oplosmiddelbesluit wordt de maximaal toegestane emissie 

uitgedrukt als percentage van de ‘referentie-emissie’. Deze referentie-emissie is gelijk aan 

vier maal het gewicht van de vaste stof, in zowel de oplosmiddelhoudende als andere 

producten.  

De ‘fictieve input’ en de ‘referentie-emissie’ zijn aan elkaar gelijk als, over het hele bedrijf 

gemeten, het gewicht van de hoeveelheid gebruikte vaste stof precies een kwart bedraagt van 

het gewicht van de hoeveelheid gebruikte oplosmiddelen. 

In de praktijk is de hoeveelheid oplosmiddel vaak wat hoger dan vier maal de gebruikte vaste 

stof. Een maatregel die de emissie begrenst op 10% van de referentie-emissie is dan ook 

meestal iets strenger dan een die de emissie op 10% van de fictieve input begrenst. 

Besloten is om voor de maatregelen in het Handboek Milieumaatregelen Grafische Industrie 

en Verpakkingsdrukkerijen dezelfde methode te gebruiken als in het Reductieschema van het 

Oplosmiddelbesluit. Dit voorkomt dat er voor elk bedrijf twee verschillende 

berekeningswijzen moeten worden gehanteerd en zorgt ervoor dat kan worden volstaan met 

één versie van de oplosmiddelboekhouding. 
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9.3.2 Voorgestelde maatregel 

Voor verpakkingsdrukkerijen met een jaarlijks oplosmiddelgebruik van 150 ton of meer 

wordt voorgesteld de maximaal toelaatbare emissies te verlagen t.o.v. de MBO. 

Termijn 

Het verminderen van de diffuse emissies zal de bedrijven tijd kosten. Plannen moeten worden 

gemaakt, metingen verricht, werkmethoden gewijzigd, oorzaken voor storingen verholpen en 

er zullen investeringen moeten worden gedaan.  

Voorgesteld wordt om voor invoering van de onderstaand voor te stellen maatregel een 

passende termijn vast te leggen. Mogelijk kan hierbij worden aangesloten bij de planning van 

het Nationaal Reductieplan. 

Bedrijven met een naverbrander 

Voor bedrijven met een naverbrander wordt voorgesteld de maximale totale emissie te stellen 

op 10% van de referentie-emissie. 

Bedrijven met terugwinapparatuur 

Voor bedrijven die met terugwinningsapparatuur wordt voorgesteld de maximale totale 

emissies te stellen op 12,5% van de referentie-emissie.  

De 2,5% hogere maximale emissie is nodig om te compenseren voor de iets mindere 

effectiviteit van terugwinapparatuur. Niet alleen is de gemiddelde uitgangsconcentratie bij 

terugwinning hoger dan bij naverbranding, ook worden de laagbeladen luchtstromen zoals bij 

kleurmaken bij voorkeur niet over de terugwinapparatuur geleid om buitensporig 

energiegebruik te voorkomen. 

Ook de huidige grenswaarde in de MBO is bij terugwinning hoger dan bij naverbranden. 

Terugwinning van oplosmiddelen komt overigens bij Nederlandse verpakkingsdrukkerijen 

nog niet voor. 

Bedrijven zonder nageschakelde techniek 

Voor bedrijven die hebben geopteerd voor het reduceren van hun emissie door grotendeels 

over te gaan op oplosmiddelarme of  -vrije inkten, lakken of lijmen, en derhalve geen 

naverbrander of terugwinapparatuur hebben geïnstalleerd, geldt volgens de MBO thans een 

maximale emissie van 20% van de fictieve input. Volgens het oplosmiddelbesluit geldt 25% 

van de referentie-emissie.  

Voor deze bedrijven wordt voorgesteld om het percentage van de MBO te handhaven maar de 

berekeningswijze van het oplosmiddelbesluit te hanteren en de maximale totale emissie op 

20% van de referentie-emissie te stellen. Bij meer dan 80% substitutie, zoals bij deze 

bedrijven het geval is, is er weinig verschil tussen de referentie-emissie en de fictieve input. 

Hardheidsclausule 

Voorgesteld wordt om een hardheidsclausule op te nemen voor die gevallen waar, door de 

samenstelling van het orderpakket, ondanks het doorvoeren van passende reductie-

maatregelen, de diffuse emissies buitengewoon hoog blijven. 
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Vooral als in een verpakkingsdrukkerij de verhouding tussen de gebruikte hoeveelheden 

oplosmiddel en vast stof veel groter is dan de factor 4 die gebruikt wordt voor het berekenen 

van de referentie-emissie, kan de voorgestelde maatregel onhaalbaar blijken. Bij dergelijke 

afwijkende verhoudingen is er ook een groot verschil tussen de referentie-emissie en de 

fictieve input. Hierdoor is er ook een groot verschil tussen de oude MBO grenswaarde van 

15% van de fictieve input en de hier voorgestelde grenswaarde van 10% van de referentie-

emissie. 

Ook het oplosmiddelbesluit kent een dergelijk hardheidsclausule in artikel 5.3.a en b  

Kleinere bedrijven 

Er is geen onderzoek gedaan naar bedrijven die minder dan 150 ton oplosmiddel per jaar 

gebruiken. 

Ook voor deze bedrijven wordt aanbevolen de maximale emissies uit te drukken als 

percentage van de referentie-emissie. Hiertegen lijkt geen bezwaar te bestaan, mits ook hier 

ermee rekening wordt gehouden dat er een hardheidsclausule nodig is. Dit geldt vooral voor 

gevallen waar een groot verschil is tussen fictieve input en referentie-emissie. 
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